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O
ficial, suntem in vara, neoficial suntem cu gandul la 
ea din momentul in care ne-am urat "La Multi Ani!" pe 
2015! Partea frumoasa este ca suntem aici si acum, si 
ne pregatim de vacante, indiferent ca o facem visand, 
discutand cu prietenii sau din fata calculatorului.

Pana una alta, nu putem pleca la drum hai hui prin tara nimanui cu 
Marius Gabor fara sa ne imbracam adecvat, asa ca am cerut cateva sfaturi 
de la Silvia Cimpeanu si Raluca Barbu, navigand printre blogurile de 
moda din Romania, dar fiind focusati si pe tendintele acestei veri. Bine, 
ne imbracam, ne pregatim de plaja, dar daca nu ne mai vin hainele? 
Solutia? Avem idei pentru a slabi, ne putem antrena cu mingea medicala, 
avem cele mai in trend solutii pentru a fi in forma ... ufff, atatea informatii 
... pentru a nu le uita, avem nevoie de un ... jurnal, iar cel mai potrivit, 
este cel al Andreei Chiuaru. Si cum stam nostalgici undeva prin Cordoba, 
consumand unul dintre cele 4 coctailuri propuse sau de ce nu, pe toate, 
nu putem sa nu ne gandim: de ce terapii naturale? Poate ne raspunde 
doamna Dorina Ursu. Sa aiba vreo implicare bratarile shamballa? 
Oricum nu am putea putea da vreo interpretare semnificatiilor, fara a 
cunoaste "secretele" Centrului de Limba Engleza comunicate de insasi 
Raluca Tuchel. Cu atatea lucruri serioase, propunem o pauza de joaca 
cu Georgiana si Madalina, alimentata de o buna dispozitie printr-o buna 
purtare; si cum sanatatea mentala este foarte importanta, iti oferim 
posibilitatea sa maximizezi rezultatele printr-un efort minim ... nu, asta nu 
inseamna ca trebuie renuntat la culoarea rosie sau la a-i admira tablourile 
lui van Gogh ... tablou, fotografie profesionala, oare ce ii trebuie unui 
model? Poate niste sfaturi avizate vis-a-vis de capcanele din modelling; 
asta trebuie sa ne motiveze sa nu renuntam la culoarea rosie sau sa nu 
luam in considerare tendintele resort pentru barbati.

Eii, deja prea multe cuvinte, asa ca va dorim lectura placuta, sa va 
bucurati de vremea frumoasa si de vacanta!

Toate cele bune pana luna viitoare!



O

Daca iti Doresti sa Devii un moDel sau esti unul, 
De multe ori apare intrebarea : “am nevoie de o 
agentie de modelling?” si asta in conDitiile in care 
internetul iti poate oferi multiple posibilitati, Dar 
te si poate expune multor situatii neplacute.

Am nevoie de o agentie 
de     modelling?
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agentie de modelling profesionista, 
are multe relatii stabile cu diversi parteneri. 
Agentia stie cine sunt clientii respectivi, 
in ce consta jobul pentru care sunteti 
solicitati si ce este foarte important, veti fi 
in siguranta, de la conditiile de lucru si 
pana la persoanele cu care veti intra in 
contact.

In cazul in care gasiti un job pe 
internet, acesta poate fi destul de riscant 
din mai multe puncte de vedere. Daca 
totusi acceptati acest lucru, mergeti insotiti 
de cineva de incredere.

Cand aveti contract cu o agentie 
de modelling profesionista, fiti siguri ca 
obtineti maximul din ceea ce se poate 
castiga in job-ul respectiv! In calitate de 
freelancer si mai ales, fara prea multa 
experienta,  nu veti sti adevarata valoare 
a ceea ce faceti: ceea ce ar valora mult, e 
posibil ca voi sa faceti pe bani putini! O 
agentie de modelling va cunoaste valoarea 
reala a jobului pentru care sunteti solicitati 
si se afla in cea mai buna pozitie de a 
obtine pretul corect.

De cealalta parte, puteti gasi pe 
internet foarte multi angajatori pe care nu 
ii cunoasteti si nu stiti prea multe despre 
ei, iar in cazul unui job profitabil ambelor 

parti, exista posibilitatea sa incasati foarte 
putini bani sau deloc. Mai mult, puteti 
ajunge in situatia in care nu puteti avea 
niciun drept asupra fotografiilor, care odata 
aparute - in mod deosebit in mediul online, 
nu le mai puteti controla usor.

Cele mai bune locuri de munca 
in modelling, sunt gasite/oferite de catre 
agentiile de modelling. Un client serios, 
care isi doreste rezultate pe masura 
si lucreaza intr-un mod profesionist, 
intodeauna va apela la o agentie de 
modelling si in niciun caz nu va incepe 
cautari pe internet in gasirea persoanei 
potrivite. Niciuna din cele doua parti nu 
vor sa riste, este o colaborare/afacere win 
to win, lucrurile sunt bine definite, iar 
cariera voastra ca model este pe o panta 
ascendenta.

Cand va bazati pe mediul online, 
lucrurile stau putin diferit, pornind de la 
oportunitatile de angajare si pana la plata 
propriu zisa, sansele de a va gasi un loc 
de munca in adevaratul sens al cuvantului, 
fiind destul de scazute.

Aveti reale calitati de model? 
Puteti atrage atentia mult mai usor, daca 
aveti contract cu o agentie de modelling 
de prestigiu! Un model este descoperit, 

daca este persoana potrivita la locul 
si momentul potrivit, de acest lucru 
ocupandu-se agentia care te reprezinta. 
Mai mult, un model poate avea expunere 
internationala, apartinand in acelasi timp 
mai multor agentii de modelling (un model 
poate avea simultan, contract cu o agentie 
din Franta, Italia, Japonia).

Prezenta pe un site dedicat 
modelling-ului (ex: www.famost.ro), este o 
optiune foarte buna de luat in considerare. 
Pentru multe agentii de modelling, astfel 
de site-uri sunt foarte utile si practice, 
deoarece pot gasi modele mult mai usor, 
fara a organiza casting-uri obositoare si 
in care exista riscul de a nu gasi ceea ce 
cauta. In acest caz, o agentie de modelling 
stie cum arata modelul, are caracteristicile 
fizice, impreuna cu alte date elementare si 
informatii.

Un model, are posibilitatea sa aleaga 
varianta care i se potriveste cel mai bine. 
Daca are multe conexiuni, isi doreste o 
anumita independenta, modelling-ul este 
un al doilea job sau o face pur si simplu 
ca un hobby, atunci poate lucra pe cont 
propriu. Daca isi doreste performanta si are 
reale calitati, atunci prezenta agentiei de 
modelling este obligatorie.

modelling

http://www.famost.ro
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“
Am nevoie de o agentie 
de     modelling?

In varsta de doar 20 de ani, SAM ROLLINSON - originara din Doncaster - Marea Britanie, a 
fost descoperita la varsta de 13 ani; si-a facut debutul in campania Burberry din 2010 alaturi 
de Rosie Huntington Whiteley. In schimb, un impact mai mare l-a avut prin aparitia sa in 

spectacolul de prezentare Balenciaga primavara-vara 2013. La primele aparitii in prezentari, era 
destul de nervoasa, dar, intre timp s-a obisnuit si simte doar putina adrenalina.

Nu a avut 
o pasiune 
extraordinara 
pentru moda, 
tot ce stia 
(inainte sa 
se mute in 
Londra) a 
invatat de 
la mama ei; 
oricum, pentru 
a se machia nu 
ii ia mai mult 
de 10 minute!

Keep calm,
it’s only fashion

Model de Top

SAM
ROLLINSON

inaltime : 175
piept : 81
talie : 58
solduri : 86
marime picior : 38
culoare par : saten
culoare ochi : albastri

Isi petrece 
timpul liber 
vizionand 
filmele 
Harry 
Potter, 
citind si 
gatind; ii 
place mult 
sa bea ceai.

Ii face mare placere sa 
se reintoarca ori de cate 
ori are ocazia, in orasul 
natal.

Cel mai extravagant 
lucru fashion pe care l-a 
cumparat, a fost o geanta 
vintage marca Versace; 
piesa vestimentara 
favorita, este o haina 
de blana-tot vintage, 
primita de la bunica sa. 
Interiorul locuintei sale 
este amenajat tot in stil 
vintage.

Imbracamintea sa de 

zi cu zi este compusa 
dintr-o pereche de blugi 
skinny, o camasuta in 
carouri si pantofi sport 
clasici; cand vrea sa 
impresioneze, isi ia 
geanta mulberry si 
cizmele saint laurent, 
iar cand iese la plimbare, 
isi ia o bluza din matase.

Sam Rollinson a 
mai aparut in campanii 
pentru max&co si a 
defilat pentru nume 
grele ca chanel, 
hermes, celine, 

dKny, louis Vuitton, 
prada. A aparut pe 
coperta d magazine 
si in editoriale pentru 
Vogue (Marea Britanie, 
Italia) , d, harper’s 
bazaar (Arabia, Marea 
Britanie), elle (Ucraina), 
finacial times, schon, 
client&glamour 
(Rusia).

Are contracte 
incheiate cu WOMEN 
MANAGEMENT (New 
York, Paris), WOMAN 
MILANO.

http://www.famost.ro
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Esti tanara, frumoasa, ai un corp de invidiat, 
ai foarte mult entuziasm, iar tentatia de 
a avea o cariera in modelling este mare. 

Dorinta de a avea o cariera in industria modelling-
ului este alimentata de toate aspectele frumoase 
care iti sunt prezentate pe canalele media, de la 
desfasurarea unei sedinte foto, pana la prezentari, 
aparitii in reviste, calatorii, samd.

Ceea ce nu se vede insa, este munca depusa 
in spatele acestei frumoase perdele, la fel ca si 
riscurile intrarii intr-o astfel de lume, in care 
totul este nou pentru tine. Si aici vorbim de tot 
felul de persoane, asa zisi agenti, scouteri, asa 
zisele agentii sau scoli de modelling si care castiga 
bani intr-un mod neortodox, prin intermediul 
promisiunilor si care mai rau, niciodata nu se vor 
materializa.

Din pacate, slaba informare - si asta in ciuda 
deschiderii la informatie pe care ne-o ofera 
internetul, face victime atat in randul tinerilor, 
cat si a parintilor; sperante, bani cheltuiti, timp 
pierdut, sacrificii, toate se pierd odata cu trecerea 

timpului. Ceea ce este mai grav insa, este faptul 
ca cei care fac astfel de escrocherii nu sunt 
trasi la raspundere, pentru ca sunt foarte bine 
“acoperiti” de ceea ce fac, sunt tot timpul “la zi” 
cu noi metode plauzibile de inselaciune. Totul este 
justificat, toate acele cursuri care ofera sperante 
celor care (hai sa fim realisti!) nu vor avea niciodata 
sansa sa evolueze in modelling, cel mult vor avea 
parte de cateva sedinte foto sau prezentari.

Un alt lucru delicat care apare in aceasta 
industrie, este traficul de persoane. in romania, 
dupa 1989, s-a inregistrat cea mai mare crestere 
a numarului de agentii de modelling din spatiul 
european. Pare frumos, este o statistica 
incurajatoare, dar din pacate, performantele in 
acest domeniu, nu sunt proportionale cu aceasta 
crestere. In afara de cateva agentii de modelling - 
numarate pe degetele de la maini, nu s-a vazut o 
evolutie palpabila. Si atunci apare intrebarea “cum 
rezista” pe piata aceste agentii de modelling, in 
conditiile in care ele ar trebui sa isi ia comision din 
activitatea modelelor?

din

MODELLING

CAPCANELE



modelling
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De multe ori, aceste scoli/agentii 
reprezinta un paravan pentru prostitutie 
si trafic de persoane, destul de greu de 
depistat. De aici si pana la cazurile de 
abuzuri, violenta si tot ce mai “razbate” 
prin intermediul mass media, nu mai e 
mult. Romania interzice orice forma de 
trafic de fiinte umane pentru exploatare 
sexuala sau prin munca prin art.210 din 
Codul Penal care prevede pedepse cu 
inchisoarea intre 3 si 10 ani pentru aceasta 
infractiune. Cu toate ca tara noastra face 
eforturi pentru stoparea acestei infractiuni, 
din pacate, un numar semnificativ de 
victime traficate in Europa provin din 
Romania, iar un sfert dintre acestea sunt 
reprezentate de minore.

cum te poti feri de astfel de probleme? 
In primul rand, printr-o buna informare! 
Trebuie sa stii ca o agentie de modelling 
nu iti va lua bani nici pentru casting, 
nici pentru fotografiile care ti le face, 
nici pentru ca te invata cum sa defilezi, 
samd. O agentie de modelling castiga din 
comisioanele unui model, comisioane 

transparente, realizate in urma unor 
contracte cu anumiti clienti, fie ca e vorba 
de o prezentare, o sedinta foto, reclama. 
Intr-adevar, o agentie iti poate oferi cateva 
ore de distractie: machiaj, fotografie, voie 
buna, dar asta nu inseamna ca trebuie sa 
dai bani pentru aceste lucruri.  Ai mare 
grija atunci cand semnezi un contract. 
Citeste-l cu atentie si semneaza-l doar daca 
consideri ca nu este nimic in neregula. 
Cere intotdeauna o copie a contractului 
chiar in momentul in care il semnezi 
pentru a evita schimbarea unor clauze 
sau introducerea de noi atributii. De 
asemenea, contractul trebuie sa cuprinda 
clar drepturile si obligatiile pentru ambele 
parti.

Trebuie sa fii atent(a) de asemenea, la 
diversele invitatii online, sa vezi din partea 
cui vin, ce fundament au. Informeaza-
te foarte bine despre reprezentantul 
agentiei respective, despre activitatea 
ei, ce performante a avut, eventual cere 
informatii de la un cunoscut. Daca nu 
e nicio problema cu respectiva agentie, 

atunci ea ar trebui sa aiba toate activitatile 
“la vedere” (realizari, colaborari, 
performante), mai ales ca internetul 
este cel care dicteaza acest lucru. De ce 
sa ascunda o agentie astfel de lucruri, 
cand scopul ei este sa evolueze, sa capete 
“greutate” pe piata, sa devina un partener 
de incredere pentru toti colaboratorii?

Exista, din pacate, o serie de companii 
care folosesc profiluri false si care 
urmaresc atragerea victimelor cu joburi 
banoase. Acestea colecteaza adresele de 
e-mail si parolele pentru a le utiliza in 
furtul de identitate. In Romania furtul 
de identitate este pedepsit conform 
Directivelor europene in vigoare, si anume 
Directiva UE nr. 2007/64/CE. 

ce este foarte important de 
mentionat de asemenea, este ca nicio 
agentie de modelling nu iti poate 
garanta ca vei avea succes, sau ca in 
urma a ceea ce te-au invatat ei, vei primi 
multe joburi. aici intervin calitatile 
tale de model, expresivitatea ta si, 
fundamental, dorinta clientilor.

Articol oferit de Avocat ioan mihai tanase www.avocatiinbraila.ro

http://www.famost.ro
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PE 
SILVIA CIMPEANU si pe RALUCA BARBU 
le intalnim in fiecare punct fierbinte al modei 
capitalei, desi felul in care se imbraca este demn 
de orice capitala a modei! Impreuna se ocupa de 
Buc h a r e s t  st y l e , un site ce surpinde in imagini 
si cuvinte tot ceea ce inseamna un parcurs fashion 
ce porneste din strada si ajunge pe catwalk. Acest 
itinerar nu se rezuma doar la materiale informative 

cu descrierea unor outfituri originale, ci este 
presarat cu interviuri si noutati de la evenimente si 
gale destinate designerilor vestimentari autohtoni.

Am urmarit de ceva vreme activitatea lor si 
trebuie sa marturisim ca, impartasind pasiunea 
pentru street style, consideram ca pot fi, fara doar si 
poate, un punct de referinta esential. Daca Silvia isi 
gaseste inspiratia in foarte multe locuri, calatorind, 
privind in fiecare zi cu atentie arhitectura fiecarui 
loc, citind reviste de moda, urmarind siteuri si 
bloguri de specialitate sau gandindu-se la look-urile 
favorite din catwalkurile sezonului in curs, Raluca 
recunoaste ca iubeste sa urmareasca blogurile 

Printre Blogurile de Moda din Romania



Silvia Cimpeanu

moda in tendinte

http://www.famost.ro
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VIII

de moda din strainatate, serialele si nu numai, 
fiindca se intampla sa gaseasca surse creative in 
cele mai neasteptate locuri. De cele mai multe ori, 
ele se joaca si experimenteaza, concentrandu-
se asupra unei piese pe care vor neaparat sa o 
poarte si creand in jurul ei un outfit.

Intrebate de noi care ar fi stilul care le 
defineste, cele doua prietene par foarte hotarate. 
SILVIA  afirma: ”In linii mari, ma defineste stilul 
clasic, cu accente elegante sau masculine. Dar in 
acelasi timp, de multe ori aleg tinutele feminine, 
boho sau inspirate din anii ‘80.” RALUCA , in 

schimb, ne impartaseste ca stilul ei este ”unul 
vintage cu un touch modern, iar recent am 
adoptat stilul all black”.

Ei bine, fetelor, adoram portiile duble de 
moda pe care ni le oferiti! Si mai stiti ceva? Nu 
am luat nici ca avertizare, nici ca amenintare 
fraza voastra de pe blog: ”think wisely Before you 
dress-up, Because we’re gonna Be looking for you”, 
ci ca un indemn venit din partea unor persoane 
avizate, indemn pe care, adaptat putin, vi-l facem 
si noi voua: Suntem cu ochi i  pe voi !  S i  ne 
place mult-mult-mult  ceea ce vedem!

Printre Blogurile de Moda din Romania

Raluca Barbu

avera Make-up artist

http://www.famost.ro
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S ezonul calduros al acestui 
an, se caracterizeaza prin 

multe decupaje, taieri, cu scopul 
de a atrage atentia catre noi 
zone erogene.

Balmain

Celine

Balmain

2 0 1 5

vs

In fata, putem purta decolteuri in forma de V, in timp ce la 
spate, putem avea o piesa simpla, decupata, cu multe detalii. 

O rochie sau 
fusta in care 
un picior este 
lasat putin 
descoperit,
este tot ce 
trebuie pentru 
un aspect in 
care increderea 
si feminitatea 
se impletesc de 
minune.

O rochie 
lunga, care 
acopera 
gleznele si 
care lasa la 
vedere doar 
un umar 
dezgolit, ofera 
un aer senzual 
si plin de 
mister.

Asimetria este una din favoritele acestui sezon, trebuie 
doar sa dezvaluim putin si sa lasam imaginatia libera.

fo c u s
IUNIE - prima luna a celui mai asteptat anotimp si intrarea oficiala in cea mai calduroasa perioada a 
anului. Cu toate ca stim deja care sunt tendintele acestei veri si ne-am facut o idee daca vom investi si 
cu ce ne vom updata garderoba, nu ar fi o ideea rea sa vedem pe ce anume au pus accentul cei mai 
influenti designeri. Daca ne ispira e un lucru bun, daca nu, cel putin vom fi la curent cu aceste lucruri.

moda la zi

http://www.famost.ro
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PIESA DE REZISTENTA a acestui 
sezon, vine insa din partea sandalelor 
gladiator, care, revin in atentie, intr-
un mod spectaculos, in fasii din piele 
neagra tare, stralucitoare si de mare 
impact.

Cu trimitere la arenele romane, 
sandalele gladiator evoca o femeie 
feroce si cu atitudine.
reprezentativi:
BALMAIN si ALEXANDER MCQUEEN

MIU MIU ELLERY VERSACE

Asimetria functioneaza la fel de bine 
si in cazul cerceilor; bine pusa in 
evidenta, atrage atentia atat cat este 
nevoie.

 LOUIS VUITTON

Piesele vestimentare fara umeri si 
care expun multa piele, ofera un 
“look” senzual, dar independent.

Abdomenul plat poate fi scos in 
evidenta prin combinarea a doua 
piese vestimentare, care sa-i ofere 
vizibilitate.

Taieturile orizontale la rochii, 
fuste, topuri dau un aspect ireal 
si foarte senzual, avand o nota de 
cenzura in acelasi timp.

http://www.famost.ro
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A
numite obisnuinte din viata noastra nu 
sunt intodeauna dintre cele mai bune si 
ajungem la un moment dat in situatia in 
care sa nu fim multumite de noi insine, de 
cotidian, de modul cum aratam; de aici 
si pana la dezvoltarea altor probleme, 
nu mai e mult.

Vestea buna este ca, pe langa 
eliminarea anumitor obiceiuri care nu ne 
fac bine, avem posibilitatea sa facem 
mici trucuri, care sa ne ajute sa scapam 
de tot ce este nociv.

Haideti sa vedem ce putem face, 
pentru a ne simti mai bine in pielea 
noastra si pentru a fi mai fericite!

1 
In bucatarie trebuie sa fie 

ordine, in mod deosebit 

in anumite colturi care ne 

provoaca disconfort. Cercetarile au 

demonstrat ca un spatiu neingrijit 
sau murdar, iti poate submina 
autocontrolul! Cu cat o bucatarie 

va fi mai aglomerata, cu atat avem 

tendinta sa mancam mai mult, sau 

cel putin sa gustam cate ceva!

2 
Inceputul de saptamana NU 

ar trebui sa fie unul extrem de 

solicitant pentru corpul tau, 

un efort foarte solicitant putand 

distruge si cea mai bine planificata 

seara. Incepeti saptamana cu o 

plimbare sau o alergare usoara, 

sau poate yoga. In acest fel, veti 

beneficia de energie constanta pe 

tot parcursul saptamanii.

3 
Pentru a reduce cantitatea 

de mancare, evitati sa puneti 

oalele pe masa ! Lasati-le 
pe aragaz si puneti-va portiile in 
farfurii de acolo! In acest mod, veti 

evita sa consumati cu aproximativ 

20 de procente mai putin!

4 
Dupa ce ati servit masa, 

faceti o plimbare de 15 

- 30 de minute! “Lasatul 

mancarii sa se aseze” este un 

mit al bunicilor - total gresit, iar 

plimbarea, este prea usoara pentru 

organism pentru a-ti face rau. Cel 

mai castigat vei fi tu, prin arderea 

caloriilor ACUM, comparativ cu cei 

care asteapta sa se “linisteasca”!

5 
Razele solare care patrund in 

dormitor in timp ce dormi, te 

pot ajuta sa fii mai subtirica, 

conform unor studii ale Universitatii 

Nord Vest din Chicago. EXPLICATIA? 

Lumina iti reglementeaza ceasul intern 

si influenteaza hormonii responsabili 

cu rol in apetit si metabolism.

6 
Vrei sa reduci cantitatea 

de mancare? Daca iesi 

sa mananci in oras sau 

stai acasa, aseaza-te langa o 

fereastra! Studiile au demonstrat ca 

in momentul in care te oglindesti in 

fereastra, vei fi mult mai atenta cum 

arati, implicit crescand controlul 

asupra cantitatii consumate.

idei pentru a slabi,
idei pentru a fi in forma

splendida
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7 
Sabotati-va singure! Stati 

intr-o casa cu cel putin un 

etaj? Daca sunteti la parter, 

mergeti la baia de la etaj! Aveti 
televizor in bucatarie? Lasati 
telecomanda cat mai departe de 

locul in care stati, astfel incat, daca 

doriti sa schimbati canalele, veti fi 

nevoite sa va deplasati! 

8 
Faceti miscare timp de 

aproximativ 2 minute inainte 

de fiecare masa! MOTIVUL? 

Miscarea creste sensibilitatea 
insulinei muschilor, astfel, multe 

din calorii vor fi arse. Mai adauga 

si faptul ca dupa miscare iti cam 

piere pofta de miscare, si esti cu 

adevarat castigata!

9 
Locuiesti intr-un spatiu 

mai larg sau mai restrans? 

Indiferent de raspuns, trebuie 

sa tii la vedere tot ce inseamna 

fructe, legume, alimente slabe in 

calorii! Multe studii au demonstrat 

ca esti tentat de trei ori mai mult 
sa mananci intai ceea ce vezi!

10 
Stai pe scaun aproape 

toata ziua? Incearca 

sa te sprijini cu ambele 

maini pe fiecare parte a scaunului, 

ridica-ti picioarele drepte sa ai o 

pozitie paralela cu solul, indoaie-ti 

genunchii de 5 ori si apoi revino 

la pozitia initiala; repeta acest 

exercitiu de cateva ori! Daca tine 

scaunul, esti o persoana castigata, 

cu un abdomen antrenat si cateva 

calorii date jos!

idei pentru a slabi,
idei pentru a fi in forma
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1 Nu va taiati cuticulele ! Impingeti-le 
usor cu un prosopel in fiecare seara 
inainte de culcare !

2 Pentru a va pastra cuticulele 
sanatoase, hidratati-va mainile cu o 
crema care sa contina vitamina E !

3 Pentru a nu da gres niciodata cu 
tendinte la unghii, folositi-va de stilul 
manichiurii francEzE ! Arata intodeauna 
clasic si bine. Sau, a doua varianta, 
folositi culoarea rosie: rosul la unghii se 
potriveste in aproape orice situatie !

4 In cazul in care ai unghiile 
degradate, foloseste o crema cu extract 
de gingko biloba, care are rolul de 
a ti le fortifica. biotina de asemenea, 
intareste unghiile, prevenind ruperea 
lor.

5 Daca vrEi ca mainilE sa aratE mai 
tinErE, foloseste oja de culoare inchisa 
sau o nuanta de rosu care te prinde cel 
mai bine !

6 Multe femei stiu ca samponul 
degradeaza parul, dar putine cunosc 
faptul ca acesta iti poatE DEgraDa si 
unghiilE (chiar daca parul tau arata 
extraordinar!). In aceasta situatie, este 
indicat sa iti schimbi samponul.

U N G H I I

Sfaturi ingrijire

pe timp de vara

http://www.famost.ro
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CITESTE ETICHETA !

In primul rand, trebuiesc 
citite etichetele pentru a vedea ce 
ingrediente sunt folosite si pentru 
a fi sigura ca vei avea o protectie 
totala.

Mai mult, trebuie sa ai 
certitudinea ca respectiva 
crema contine cel putin unul din 
urmatoarele elemente:

 DioxiD DE titan sau oxiD DE 
zinc, care au rolul de a bloca fizic 
razele ultraviolete sa intre in piele.
 hElioplEx - care stabilizeaza 
nivelul factorului de protectie 
solara, evitand astfel, degradarea 
instantanee cand crema este 
aplicata 
 Crema solara trebuie sa va 
protejeze atat de razele uva, cat si 
de uvb.

PROTEJEAZA-TE TOTAL!

Nu uitati sa va protejati si 
zonele pe care le uitati cel mai 
des: urechi, degete, buze, pleoape! 
Cancerul de piele nu are preferinte!

APLICA CONSTANT!

Functionarea protectiei solare 
se comporta intocmai ca benzina 
in motorul unei masini: cu cat 
se sta mai mult in soare, cu atat 
protectia este folosita mai mult! 
Aplicati o crema care sa contina 
vitamina E pentru a-ti apara 
corpul de radicalii liberi cauzati 
de soare! Pe timp de vara, este 
indicat sa se aplice o data la doua 
ore.

prEgatirEa pEntru plaja, pEntru 
vacanta in gEnEral, nE consuma si timp 
si bani, Dar DE cE sa nu rEcunoastEm: 
nE facE o foartE marE placErE! DE la 
scapatul DE catEva kilogramE, pana la 
putin bronz - fiE El si artificial, toatE 
alcatuiEsc o ExpEriEnta frumoasa.

ca in oricE activitatE/ ExpEriEnta 
pE carE nE - o Dorim rEusita, avEm 
nEvoiE DE planificarE. haiDEti sa 
vEDEm imprEuna, carE ar fi cElE 
mai importantE EtapE Din acEasta 
planificarE!

5-6 SAPTAMANI
Cu cel putin 5-6 saptamani inainte 

de vacanta, ar trebuie sa renuntam 
cate putin la zahar, pentru a pierde in 
greutate intr-un mod sanatos. Atentia 
trebuie indreptata catre legume, 
fructe, in general sa aiba proteine 
slabe si de buna calitate, pentru a 
avea un corp sanatos pe timpul verii; 
consumul lor intr-un mod corect iti 
aplatizeaza abdomenul. Magneziul 
continut de nuci, semintele, bananele 
si ceaiul verde, lupta de asemenea 
pentru aceeasi cauza.

Exercitiile fizice accelereaza 
pierderea in greutate, ajutandu-va 
in acelasi timp sa fiti mai tonifiati, sa 
dormiti mai bine si sa aveti un plus de 
energie.

Indicat ar fi sa faceti anumite 
exercitii care sa va ofere un 
antrenament complet pentru 
organism, iar daca doriti sa ramaneti 
motivati la un nivel ridicat, specialistii 
recomanda antrenamentul impreuna 
cu un prieten: este mult mai distractiv, 
iar exercitiile mai solicitante nu vor 
parea atat de epuizante.

splendida
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1-2 SAPTAMANI
Cu o saptamana-doua inainte, 

ar fi indicat sa va vopsiti parul cu o 
nuanta cat mai aproape de culoarea 
naturala. Daca nuantele sunt diferite, 
reflexiile razelor solare va pot aduce 
un mare defavor estetic, mai ales 
aproape de radacinile firelor de par.

Mai mult decat vopsit, ai grija de 
parul tau, asa cum ai grija de piele! 
Balsamul este elementul “must havE”, 
el actionand ca o bariera intre soare 
si par.

O problema destul de delicata, 
o reprezinta aspectul inestetic al 
celulitei! Aspectul coajei de portocala 
poate fi cu greu inlaturat, insa 
vestea buna este ca poate fi redus 
prin intermediul tratamentelor spa. 
Acest tratament, trebuie facut cu 
aproximativ o saptamana inainte de 
plaja, corpul avand timpul necesar 
eliminarii toxinelor, reducerii acestui 
aspect si astfel, sa aveti o piele mai 
fina.

Daca preferati tratamentul 
de acasa cu o crema anticelulita, 
indicat este inceperea lui cu o 
luna inainte, iar secretul consta in 
frecventa cu care o folositi, data fiind 
“incapatanarea” celulitei.

3-4 ZILE
Cu 3-4 zile inainte, trebuie sa 

aveti grija sa va epilati, mai ales ca in 
zilele de vara, parul are tendinta sa 
creasca mai repede. Daca va epilati 
cu maxim 48 de ore inainte de a va 
expune soarelui, riscati iritatii, astfel 
ca pielea ar trebui sa aiba timp sa se 
calmeze.

Un foarte bun prieten al tau 
poate fi bronzul fals, care pe langa 
faptul ca iti uniformizeaza culoarea 
pielii, face picioarele sa arate mai 
subtiri. In primul rand, trebuie sa 
exfoliem picioarele de sus pana jos 
pentru eliminarea pielii moarte, apoi 
trebuie hranita pielea - recomandat 
este untul de corp, cu rolul de a 
hidrata si a tonifia pielea. La sfarsit, 
maseaza-ti picioarele pentru a le da 
un aspect lucios.

1-2 ZILE
Unghiile ar trebui facute cu o zi-

doua inainte de plaja si este indicata 
folosirea unui gel de unghii de lunga 
durata.

Sprancele si genele iti ofera un 
chip mult mai bine conturat, asa 
ca nu trebuiesc neglijate, de aceea 
este bine sa mergeti la un salon cu 
o zi inainte de a pleca in vacanta. 
Aranjatul sprancenelor poate fi 
considerat echivalentul unui mini 
facelift, dureaza cateva minute si te 
tine o vacanta!

http://www.famost.ro
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I n t e r v I u  R A L U C A  T U C H E L

Ce anume v-a motivat sa deschideti Centrul de 

limba engleza?

In primul rand, dragostea pentru limba engleza 

si tot ceea ce inseamna “British”, daruirea fata de 

copii, cat si dorinta de a preda si de a implementa o 

metoda noua de predare, i.e metoda Cambridge.

 

Explicati-ne care sunt avantajele cursurilor 

Cambridge si daca au recunoastere internationala.

Examenele Cambridge English Language 

Assessment sunt recunoscute de scoli, universitati, 

angajatori din sectorul public si privat din toate 

tarile vorbitoare de limba engleza.

Succesul obtinut in urma sustinerii unui 

examen Cambridge English iti ofera un certificat 

recunoscut international ce demonstreaza nivelul 

tau de limba engleza.

Peste 12.000 de universitati, colegii, 

organizatii si departamente guvernamentale din 

intreaga lume accepta certificatele Cambridge. 

Iata cateva avantaje ale promovarii unui examen 

Cambridge: obtii un certificat recunoscut pe 

plan international; odata obtinut, certificatul 

este valabil toata viata; iti imbogatesti CV-ul cu 

o diploma valoroasa; echivaleaza examenul de 

Bacalaureat Limba Engleza (incepand cu nivelul 

PET), echivaleaza cursurile de limba engleza la 

orice facultate din tara si faciliteaza obtinerea de 

burse pentru studii sau scoli de vara din alte tari; 

certificatul Cambridge reprezinta un avantaj real 

pentru a fi admis la universitati din strainatate ! 

Putine sunt persoanele care au 
curajul si reusesc sa aduca si sa 
impuna la un nivel profesional, 

un concept nou, cu metode inedite si 
cu o valoare reala, recunoscut la nivel 
international.

RALUCA TUCHEL este una dintre 
aceste persoane, iar performantele 
realizate prin infiintarea Centrului de 
Limba Engleza si evolutia acestuia, 
reprezinta dovada incontestabila 
a seriozitatii, a aprecierii si a 
responsabilitatii.

Care sunt avantajele cursurilor 
Cambridge, planurile de viitor, alaturi 
de multe alte lucruri interesante si utile, 
le puteti afla in cele ce urmeaza!

http://www.famost.ro
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in cadrul Centrului nostru, menite sa evalueze 

competentele de limba engleza ale copiilor cu 

varste cuprinse intre 7 si 12 ani; testele Cambridge 

English: Young learners (YLE) sunt disponibile 

pe trei niveluri (Starters, Movers si Flyers), 

incurajand copiii sa invete monitorizandu-le 

evolutia.

Key English Test (KET), este primul nivel de 

examen de engleza generala din suita Cambridge 

English. Acest certificat demonstreaza ca ai 

cunostintele de baza pentru a putea comunica in 

limba engleza in situatii cotidiene.

Acest examen poate echivala proba de 

competenta lingvistica pentru admiterea in 

invatamantul liceal de stat si profesional cu 

program bilingv si intensiv daca este promovat 

cu unul din urmatoarele calificative: Pass with 

Distinction, Pass with Merit sau Pass. 

Preliminary English Test (PET) - 

demonstreaza ca poti comunica in limba engleza

Cum sunt metodele de predare a acestor cursuri, 

comparativ cu cele autohtone? Exista diferente 

mari?

Cursurile noastre au fost create in jurul 

modului unic in care copiii acumuleaza cunostinte. 

In cadrul centrului nostru, copiii vor fi invatati de 

catre profesori cu experienta, pasionati de limba 

engleza si experti in predarea pentru copii. Toate 

intr-un mediu sigur, prietenos si de incredere.

Incurajand copiii sa discute, sa se joace si sa 

interactioneze unii cu altii intr-un mod natural si 

placut, ii ajutam sa isi exerseze abilitatile de vorbire, 

ascultare, citire si scriere.

Ce niveluri de invatare a limbii engleze abordati 

la cursuri? De la incepatori pana la avansati sau 

exista anumite limite intre care va incadrati?

Varsta minima necesara inscrierii pentru unul 

dintre cursurile noastre este de 7 ani. 

Exista o varietate de cursuri Cambridge oferite 

in situatii practice, de zi cu zi. Examenul iti va 

oferi o buna baza daca doresti sa studiezi pentru 

o calificare profesionala. Acest examen poate 

echivala atat proba de competenta lingvistica 

pentru admiterea in invatamantul liceal de stat 

si profesional cu program bilingv si intensiv, cat 

si proba de competenta lingvistica din cadrul 

examenului de Bacalaureat daca este promovat 

cu unul din urmatoarele calificative: Pass with 

Distinction, Pass with Merit sau Pass.

Din cate am inteles noi, ati avut o evolutie 

foarte buna intr-un timp relativ scurt. Care ar fi 

“secretele” acestei performante?

In primul si in primul rand afectiunea fata 

de elevii nostri, pasiunea cu care predam limba 

engleza, seriozitatea si profesionalismul sunt 

trasaturile care ne recomanda. 

Cu noi, copiii invata din placere, iar 

rezultatele nu intarzie sa apara niciodata!

Pe langa predarea acestor cursuri, va simtiti 

atrasa de cultura engleza? Ce anume va place?

Iubesc tot ceea ce inseamna “ British”, de la 

cultura, istorie, moda, pana la muzica si mancarea 

Englezeasca. Este tara in care iarba are cea mai 

frumoasa nuanta de verde, o tara cu oameni extrem 

de amabili, prietenosi si deschisi; tara care ni i-a dat 

printre altii pe: Shakespeare, Beatles, James Bond 

sau Alexander McQueen... 

Ce v-ar placea sa aduceti din cultura engleza si sa 

implementati la noi?

Accentul britanic :) Seriozitatea si 

promptitudinea caracteristica Britanicilor, modestia, 

respectul fata de oameni si mediul inconjurator, the 

British sense of humour.

 

Ce planuri de viitor aveti cu Centrul de Limba 

Engleza?

Imi doresc sa devina, daca deja nu a devenit, 

unul dintre cele mai bine cotate centre de limba 

engleza din oras. Un loc prietenos, in care copiii vin 

si invata cu placere limba engleza, locul unde sunt 

respectati, incurajati si apreciati. 

http://www.famost.ro
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Mai nou, aveti si cursuri de vara la limba engleza. Ce 

scop au aceste cursuri si cine poate participa? Ce conditii 

trebuiesc indeplinite?

Cursurile noastre de limba engleza din cadrul Scolii 

de Vara ofera copiilor sansa de a-si imbunatati abilitatile de 

comunicare in limba engleza. Cursurile noastre iti vor captiva 

copilul cu o serie de subiecte si teme interesante si relevante 

pentru varsta lor si se adreseaza copiilor si adolescentilor cu 

varste cuprinse intre 8 si 14 ani.

COPIII SI ADOLESCENTII CARE PARTICIPA LA 

CURSURILE NOASTRE DE VARA VOR:

 dobandi mai multa incredere cu ajutorul lectiilor 

distractive si energice, pentru a se bucura la maximum de 

vacanta;

 invata sa comunice cu incredere in limba engleza;

 participa la diverse activitati pe perechi sau de grup;

 invata de la profesori bine pregatiti si care au o experienta 

internationala;

Printre modulele propuse de noi se numara:

 Ateliere de conversatie; 

 Best of LearnEnglishKids/LearnEnglishTeens;

 Learning through PLAY;

 StoryFUN.

Punctual, care sunt avantajele ca parintii sa isi inscrie 

copilul la cursurile Centrului de Limba Engleza?

Suntem un centru autorizat de british council 

romania sa pregateasca si sa organizeze examene Cambridge. 

Certificatele Cambridge ofera o recunoastere internationala 

de necontestat, pe toata durata vietii, a nivelului de cunostinte 

de limba engleza, inlocuind aproape pretutindeni diferitele 

examene de limba engleza (Bac, admitere la masterat, la 

doctorat, concursuri universitare etc.) si reprezentand un 

avantaj major in obtinerea unui job sau unei burse de studiu.

Cursurile folosesc metodologii si materiale (manuale, 

exercitii, teste) de ultima ora, publicate in strainatate si 

concepute exact pentru pregatirea examenului respectiv.

Suntem adeptii interactivitatii si a invatarii 

experientiale. Implicam copilul tau in jocuri, situatii de 

comunicare si oferim experiente relevante, astfel incat invatarea 

limbii straine devine captivanta pentru micut.

Accentul este pus pe dezvolarea fluentei in 

comunicare si cresterea increderii acestuia in capacitatea lui de 

a se exprima in situatii concrete. Invatarea se face prin jocuri de 

rol, cantecele, desen, poze, filmulete si activitati in echipa.

Pe langa pregatirea de buna calitate pe care copilul o 

primeste in centrul nostru si care include informatii specifice 

dobandirii abilitatilor de vorbire intr-o limba straina dar si 

cunostinte de cultura generala si abilitati de interactiune in 

grup, ne axam si pe atingerea standardelor cerute de testele 

Cambridge, astfel incat copiii sa aiba optiunea dobandirii unei 

certificari internationale.
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Care sunt principiile care va calauzesc in tot ceea ce 

faceti? Aveti un motto anume?

“Dreams do come true”- pentru mine acest centru 

reprezinta un vis implinit. 

Numiti trei trasaturi de caracter care va definesc.

Ambitia, seriozitatea si profesionalismul. 

Cum isi petrece timpul liber Raluca Tuchel si care sunt 

hobby-urile sale?

Putinul timp liber pe care il am mi-l petrec alaturi 

de familie, si prieteni. Printe hobby-urile mele se 

numara: calatoriile, lectura, muzica, sportul, shopping-ul 

si moda.

 

Ne-ati dezvaluit ca aveti o garderoba destul de 

generoasa. Care este stilul vestimentar preferat ? 

Sunteti o persoana indrazneata in ceea ce priveste 

vestimentatia?

Intr-adevar, sunt pasionata de moda, de tot ceea ce 

inseamna frumos, elegant si discret. Stilul preferat si care 

ma caracterizeaza este smart-casual. 

Aleg din tendinte, doar ceea ce mi se potriveste. 

Imi place sa experimentez si sa creez look-uri noi. 

Va atrage vestimentatia tipic englezeasca? Aveti un 

designer preferat din Marea Britanie?

Englezii au un stil bine-conturat, iar acest lucru se 

remarca in cromatica, materiale, imprimeurile alese si 

un mix&match nonconformist. Ii admir pe: AlexAnder 

McQueen, ViVienne WestWood, stellA MccArtney, 

VictoriA BeckhAM, BurBerry.

Parfumul preferat?

yVes sAint lAurent - BlAck opiuM.

Accesoriul preferat?

Ceasul de mana, de care nu ma pot lipsi niciodata.

Destinatia turistica preferata?

londrA - without a doubt.

Cum a fost experienta foto alaturi de noi?

Nu este primul proiect la care lucram impreuna, am 

colaborat cu succes in trecut atat pe plan personal, cat si 

profesional.

Multumesc pe aceasta cale echipei FAMOST 

pentru oportunitatea oferita.

Raluca Tuchel
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E destul de greu sa te afli in spatiul 
virtual fara sa vezi ( de cateva ori 
pe zi, chiar) vreo trimitere catre 
blogpentrusuflet.wordpress.com. 
In limbaj Facebook, se traduce 

simplu: Jurnal. Asadar, cineva tine un jurnal 
care face bine sufletului; cineva crede de 
cuviinta ca are ce impartasi, astfel incat nu sa 
poata neaparat vindeca, dar cel putin sa poata 
alina cate un suflet in deriva. Cineva se teme 
cumplit de singuratate si, din acest motiv, alege 
sa nu franga inimi. 

Dar cine este acest cineva? Cine este omul 
din spatele unei pagini cu fraze bune de dat ca: 
replica, mesaj de iubire si/sau de despartire, 
status pe profilul personal, exemplu de cum se 
simte si se scrie?

Iata ce spune despre sine: ”Nu cred ca 
exista o delimitare foarte precisa intre Andreea 
cea de zi cu zi si Andreea, cea care scrie pe 
JURNAL.” De dragul sinceritatii nude, prefera 
sa consume din resursele sufletesti proprii, 
detestand imprumuturile inconsistente: ”Mi 
s-a cerut de foarte multe ori sa scriu pe un 
anumit subiect si, nu zic ca n-am încercat sa 
o fac, dar cuvintele sunau foarte sec. Nu pot 
sa scriu ceva ce nu simt cu adevarat. Tot ceea 

ce transmit in textele mele sunt franturi din 
ceea ce sunt ca femeie, sunt valorile si parerile 
mele. Deci, fireste ca ceea ce scriu nu este 
doar produsul fanteziei. Din punctul meu de 
vedere, orice scriitor porneste de la un fapt real 
si imprumuta personajelor sale ceva din el sau 
din persoanele apropiate”, spune Andreea. 

Am putea sa ne intrebam, insa: de unde 
atata material existential? Vorbim totusi, de 
o tanara dintre cele mai tinere, careia viata nu 
i-a aratat inca toate capcanele. Tot ea este cea 
care ne lamureste: ”De cele mai multe ori, 
atunci cand scriu un text, pornesc de la ceva 
ce mi s-a intamplat recent sau poate de la 
un eveniment de care mi-am adus aminte in 
anumite circumstante (ascultand o melodie, 
vizionand un film, citind un blog sau o carte). 
Alteori pornesc de la citate celebre, insa exista 
intotdeauna ceva din mine in textele pe care le 
scriu.”

Asadar, ANDREEA CHIUARU, pe 
numele ei intreg, pune laolalta stari, trairi, 
fantezii pe care le insufleteste in texte in care 
se regasesc atatia dintre noi - noi cei care n-am 
avut niciodata prea multe sau prea frumoase 
cuvinte pentru a ne rosti povestea. Dar pentru 
asta, exista intotdeauna un Blog pentru suflet!
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coltul de carte

Adina Fuica
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 ”Cand eu 
 Tu nu... 
 Cand tu 
 Nu vreau... 
 Cand vreau 
 Nu poti. 
 Cand vrei 
 Eu nu... 
 Cand pot 
 Nu vrei. 
 Cand poti 
 Eu vreau 
 Da’ ... 
 Cand?” 

(Algoritm)

Ii uram de asemenea
BUN VENIT 
lui Marius, care, 
incepand din acest 
numar, va fi alaturi de 
noi cu rubrica
“Hai Hui,
prin tara nimanui“ !

dintre noi se poate lauda cu cel putin o aventura: a cunoasterii, 
a descoperirii de sine, a regasirii. Ce determina un om sa si-o 
inceapa pe a sa intr-un sfarsit de an, intr-un decembrie cu 
un Mos Craciun ”cazut in dizgratie”, ”mai ciufut ca o 
soacra”? Sentimentul acela de pustiu, de zi scurta si anonima, 
cu ore egale in care nu se intampla mai nimic, in care doar 
sunetul tastelor te tine agatat de un blog pe care speri sa il 
umpli cu povesti despre tine? Poate. Sau poate nu speri nimic. 
Doar scrii. Si scrisul acela curge din tine deodata, tasneste cu 
presiune, din cauza ca l-ai tinut inchis inauntru si nu i-ai aratat 
niciodata cum e afara. 
asa e, domnule Gabor?

Nu e asa ca ati asteptat destul? A trebuit sa aveti 
reactii de la cititorii blogului, incurajari de la ei, a 
trebuit sa castigati premii literare ca sa intelegeti 
ca, da!, cartea se cere? Si cartea a aparut. Cu un nume 
atat de frumos pe coperta, ai zice ca trimite, fireste, catre 
dulcea melancolie aflata in ploaia care spala cuminte toate 
anotimpurile. Nimic din toate astea! E o carte puzzle, un 
colaj de mini-eseuri ce functioneaza independent si reflecta 
nuantele unei existente aflate la marginea lumii comune, dar 
intotdeauna in miezul lucrurilor, fiindca ”nu exista realitati 

palpabile. Doar senzatii si simturi”. 
Adevarul e ca volumul acesta nu e pentru oricine. El 

aduna, in ordine cronologica, tot ce a consumat gandurile 
autorului in ritmurile neregulate a doi ani de viata, cu tot 
ce implica ele: linisti, dar, mai ales, nelinisti. Din ele au luat 
nastere ”Migrene cu iz de soc”, ”Ipoteze ambalate in hartie de 
ziar”, ”Romaniile mele”, ”Ziua Revoltei” sau ”Eseuri despre 
iubiri si magneti de frigider”. Cum spuneam, acest volum 
eclectic in care este preferata formula jurnalului, nu e destinat 
oricui, ci unui cititor fin, capabil sa inteleaga umorul foarte 
pigmentat si sa extraga, fara dificultate, autenticitatea unor 
stari din metafore, mituri, simboluri, versuri din cantecele lui 
Edith Piaf sau Bob Dylan sau din banalul prafuit al existentei, 
in care iti vine cateodata sa spargi ”realitatea in mii de 
cioburi”. Nu lipsesc nici pasajele nostalgice in care sunt 
evocate episoade dintr-un trecut de poveste, pe care vremea 
le-a mistificat. Astfel, textul devine interactiv, fiindca provoaca 
la dialog, printr-un subtil joc al inteligentei in care nu sunt 
sanctionate rupturile de ritm, trimiterile intertextuale, aparenta 
dezordine si lipsa de unitate a compozitiei. Dimpotriva, acestea 
sunt o marca a originalitatii! 

In fond, nu e decat un test, iar cei care l-au trecut si-au 
dat in mod categoric verdictul asupra unei carti in care un 
autor fara manusi, fara rezerve si fara regrete pedepseste tot ce i 
se pare stramb si nefiresc.

f i e care

Ce zici? Tu treci testul? Poti sa incepi cu asta:

Adina Fuica
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II
Si, pentru a face posibila acum o astfel de incursiune 

in “moda antichitatii”, mai ales cea care priveste spatiul 
European, vom vorbi in cele ce urmeaza despre ceea ce 
purtau oamenii care au creat cele doua civilizatii antice, cele 
mai cunoscute: greaca si romana. 

Datorita scrierilor vechilor istorici, poeti sau dramaturgi 
greci - Homer sau Xenon, stim ca populatia din acele 
timpuri, folosea ca materiale pentru confectionarea 
hainelor, fibrele vegetale sau animale, cum ar fi cele date 
de prelucrarea inului, canepii sau a bumbacului (care era 
importat din India), iar partea populatiei care reprezenta 
elita, isi permitea sa importe matasea din Extremul Orient 
(cHina sau uneori asiria). Fibrele de origine animala se 
compuneau din prelucrarea lanii, care provenea de la mai 
multe rase de oi, fiind preferate cele cu lana mai moale 
si mai fina, mai ales de catre cei care isi permiteau sa 
achizitioneze tesaturi confectionate la o calitate inalta. 

Spre deosebire de vechii egipteni la care culoarea alba 
la haine era cea mai dezirabila, grecii preferau ca hainele 
pe care le purtau, sa fie cat mai viu colorate, culorile 
preferate fiind rosu, in special purpuriul sau carminul, 
galbenul (care era produs din prelucrarea semintelor de 
sofran), portocaliul, albastru indigo (care era importat din 
India-unde crestea planta de indigo) sau negrul in anumite 
imprejurari ceremoniale. 

“moda” vestimentatiei antice grecesti  a fost un “miX” 
deosebit de reusit intre influentele vestimentatiei clasice 
grecesti date de civilizatia dorica si cea ionica - mult mai 
sobre, atat in ceea ce priveste coloritul si impodobirea 
hainelor, cat si influentele oriental-cretane. Acestea din 
urma, aveau un colorit foarte putenic si in mod deosebit, 
erau foarte bogat impodobite, atat cu bijuterii in sensul 
propriu, cat mai ales cu broderii elaborate si sofisticate, 
unele dintre ele executate cu fir de aur si argint.

La baza imbracamintei de fiecare zi a grecilor antici, 
era o haina confectionata dintr-o singura bucata de panza, 
numita in general “tunica”, confectionata de obicei din 
lana. Initial s-a numit si “kiton”, piesa vestimentara care 
era comuna atat femeilor cat si barbatilor. Putea fi lung 
sau scurt pana la genunchi, stramt sau larg, putand fi 
purtat drapat in falduri ample, sau strans la umeri si in 
parti, cu “agrafe” sau “fibule”, iar deseori si cu o curea, 
care la oamenii obisnuiti era dintr-o funie de canepa sau 
o piele de animal comun, pe cand, la oamenii bogati, 
aceasta curea era confectionata din pielea unui animal rar 
si de multe ori, incrustata cu lucraturi in aur sau argint si 
pietre pretioase.

Acest “kiton” putea fi purtat de asemenea in multe 
forme; de exemplu, daca era foarte larg, o parte din el 
era tras peste curea, si se forma un fel de fald, numit de 
obicei “kolpos”, si care era purtat in mod obisnuit de 
catre femei. De asemenea, “kitonul” poate fi cu sau fara 
maneci, care erau formate prin aducerea spre umeri a 
unei parti de material si prinderea cu ajutorul fibulelor, 
creand astfel, un fel de “maneci false”.

De obicei, femeile, barbatii cu rang inalt sau 
conducatorii militari, purtau “kitonul” lung pana in 
pamant, iar barbatii obisnuiau sa-l poarte si prins doar pe 
un umar cu cealalata parte lasata libera; tinerii si oamenii 
de conditie sociala mai modesta, purtau aceasta haina - 
scurta pana la genunchi.

Desi nu detinem numeroase informatii 
despre ceea ce purtau oamenii care au 
trait in vremurile trecute si mai ales, 

cum isi purtau acestia vesmintele, tot ceea ce 
stim astazi despre acest subiect, este suficient 
pentru a ne face o idee despre ceea ce atunci 
reprezenta moda acelor timpuri demult apuse.

is t o r i a
MODEI

moda in istorie
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Militarii si cavalerii purtau si o 
altfel de haina pe deasupra kitonului, 
confectionata de obicei din in si 
care se numea “chlamys”, iar cei de 
rang inalt, care faceau parte dintre 
conducatori si artistocratie, mai purtau 
si un fel de esarfa, confectionata din in 
si mai adesea matase in jurul capului 
si gatului, uneori ajungand pana in 
pamant si numita “pharos”. Peste 
klamis, se purta un fel de pelerina, 
confectionata tot dintr-o stofa de lana 
si numita “himation”, care putea fi 
purtat si de sine statator, drapat liber 
sau strans cu o fibula, de obicei pe 
unul din umeri. 

Femeile mai foloseau si un 
obiect vestimentar, numit “peplos”, la 
originea sa fiind de inspiratie dorica, 
si care era o bucata de panza care era 
prinsa de obicei cu fibule de umeri, 
lasand in acest mod, loc pentru 
trecerea mainilor si a capului si care 
de obicei nu era brodat in intregime, 
ci doar la capete. Peste el, se adauga 
“Kredemmon-ul”, care era un fel de 
sal ce acoperea capul (femeile nu 
ieseau niciodata in public cu capul 
descoperit) si care, in unele cazuri, 
putea ajunge pana la genunchi.

La fel ca si grecii, romanii, in 
imbracamintea lor de baza - atat cea 
de zi cu zi, cat si cea purtata la diferite 
manifestari, purtau o imbracaminte tot 
in foma unei “tunici” si care acoperea 
de obicei tot corpul. Aceasta tunica, 
purta de obicei numele de “toga” 
pentru barbati si “palla” pentru femei, 
desi modul de purtare si confectionare 
era in principiu similar. 

Toga era de mai multe tipuri: de 
exemplu, cea purtata de catre barbatii 
tineri de pana in 17 ani se numea 
“toga preteXta”, iar pentru ceilalti 
barbati maturi, se numea “toga 
virila”. De asemenea, toga avea 
mai multe culori, care simbolizau de 
obicei statutul social al purtatorului: 

cea din lana in culoarea naturala - 
“toga pura” era purtata de oamenii 
obisnuti, cea de un alb imaculat - 
“toga imacullata”era purtata de catre 
magistrati, “toga picta” - care era de 
obicei de culoare purpurie cu margini 
aurii era purtata de comandantii 
militari victoriosi in lupte, iar “toga 
trabea” de culoare mov - purtata de 
catre sacerdori, iar cea mov cu alb, de 
catre regi si imparati.

Materialul de baza din care era 
confectionata toga era lana; ea era o 
bucata de stofa lunga in general de 5 
metri, drapandu-se si purtandu-se dupa 
reguli bine stablite, de obicei infasurata 
in jurul corpului, si cu un capat liber 
purtat pe un umar sau in mana. 

Pe langa toga care era 
imbracamintea oficiala acceptata, se 
mai purta un fel de corespondent al 
grecescului “himation”, dar care la 
romani poarta numele de “pallium”. 
Acesta este un obiect de imbracaminte 
mult mai usor de imbracat si de purtat 
fata de toga, si este purtat in general de 
catre barbati, pentru ca da libertate de 
miscare pe de o parte, iar pe de alta 
parte, arata influenta culturii grecesti 
adoptata si reinterpretata de catre 
romani. 

“Pallium-ul” este mult mai putin 
impodobit decat toga, avand de obicei 
doar un chenar de broderie si este 
purtat de obicei pana la glezne, prins 
pe un singur umar cu o fibula, care in 
cazul barbatilor din clasa superioara, 
este confectionata din aur si incrustata 
cu pietre pretioase. Regele sau 
imparatul erau singurii care purtau 
aceasta fibula din aur in forma unui 
soare; de aici, provin in mod simbolic 
si titulatura de “augustus” -“cel ales”.

Echivalentul feminin al “pallium-
ului”masculin, se numeste “palla” 
care este confectionat din fibre de in, 
tocmai datorita finetei lui, dar si marii 
posibilitati de a fi drapat, in moduri 

mult mai sofisticate. Uneori, datorita 
vremii mai reci, palla, care este tot 
un fel de tunica lunga pana la glezne 
sau chiar pana in pamant, este purtata 
in dublu exemplar, adica una peste 
alta. Cea din exterior, este mai bogat 
brodata - mai ales pe margini si cu un 
colorit mai viu, si este numita “stolla”- 
simbol al “matroanei romane” 
(femeia din clasa superioara casatorita), 
pe cand cea din interior, este mai 
simpla si are o culoare neutra (alb sau 
crem).

Pe langa aceste obiecte de 
imbracaminte principale, romanii 
mai purtau tot in caz de vreme 
nefavorabila, un fel de pelerina, numita 
“penulla” - care avea si un fel de gluga 
sau “lacerna” si “palludamentum”, 
care sunt tot un gen de imbracaminte 
tip pelerina. Ele sunt prinse de obicei 
in dreptul gatului tot cu cate o fibula 
si fiind cumva de inspiratie germanica 
si pastrata in portul oamenilor si dupa 
caderea Imperiului Roman, pana 
aproape in perioada Renasterii.

Ceea ce este de retinut din acesta 
“incursiune” din trecutul modei, este 
faptul ca multe dintre aceste obiecte 
de vestimentatie purtate de oamenii 
care au trait in acele vremuri, se 
regasesc si astazi in forme extrem de 
variate, dar, care nu inceteaza sa fie o 
sursa permanenta de inspiratie pentru 
creatorii de moda contemporana si de 
ce nu, si de cea viitoare.

Nusha Davilla

Sursa foto: Wikipedia
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 Albul semnifica noi inceputuri, 
entuziasm, inspiratie, puritate Acesta este 
motivul pentru care diamantele albe sunt 
luate in considerare la alegerea inelelor 
de logodna. 
 Culoarea rosie semnifica dragoste, 
sexualitate, pasiune, stabilitate si 
siguranta. O bratara ce contine pietre 
rosii este alegerea potrivita pentru a o 
darui persoanei iubite.
 Albastrul semnifica intelepciune, 
incredere, organizare, exprimare 
creativa si vindecare. Se poate alege o 
bratara albastra atunci cand se doreste 
vindecarea interioara sau dezvoltarea 
partii creative.
 Culoarea mov readuce la nivel 
normal ceea ce tine de aspectele 

emotionale, mentale, spirituale sau 
fizice, de aceea atunci cand este purtata o 
bratara ce contine margele mov se poate 
observa o imbunatatire a creativitatii.
 Negrul semnifica mister, eleganta, 
formalitate, putere si moarte.
 Culoarea verde semnifica reinnoire, 
crestere financiara, iertare si acceptare, 
fiind asociata elementelor din natura.
 Galbenul este asociat cu optimismul, 
inteligenta, increderea in sine, siguranta 
si vointa.
 Violetul semnifica echilibru fizic, 
mental, spiritual si emotional, fericire, 
cunoastere, inspiratie.
 Culoarea portocalie semnifica 
dorinta, eliberare de stres, intimitate si 
senzualitate.

30 famost.ro

SHAMBALLA

Inainte sa alegem o bratara shamballa, ar trebui sa cunoastem 
semnificatia acestora. fiecare culoare si model intr-o bratara, are 
o semnificatie aparte. secretul consta in numarul de noduri, bile, 
precum si in felul in care acestea se impletesc.

Culoarea aleasa, atrage starea de bine si se asociaza emotiei sau starii pe care dorim sa o dezvoltam. 
Din cauza faptului ca fiecare om trece prin alte stari in momentul in care poarta bratara, nu se poate 
spune exact semnificatia acesteia. Margelele care compun bratara, pot semnifica pace,  liniste sufleteasca, 
armonie, vindecare spirituala, fericire, intelegere, iluminare, dragoste. 

Fiecare culoare poate influenta starea de spirit din ziua in care o purtam, de aceea vom prezenta 
semnificatia culorilor din care este compusa o bratara Shamballa:

semnificatia bratarilor

Articol oferit de m aga z i n m a rg e l e .ro

moda prin accesorii
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DE CE TERAPII 
NATURALE?  

In lumina tratamentelor 
naturiste, dietoterapia, 

numita si dietetica naturala, 
va fi formata doar din 

hrana sanatoasa, care va 
fi particularizata, din punct 

de vedere al compozitiei, 
cantitatii si a orarului, in 
functie de fiecare pacient.

Alimentatia omului 
reprezinta unul dintre stalpii 
fundamentali ai constructiei 
sale.  Sanatatea si echilibrul 

fiecaruia dintre noi, se 
afla in corelatie directa cu 
hrana. Deprinderea unei 

alimentatii adecvate, aduce, 
impreuna cu alte elemente 
corecte de comportament, 
o viata sanatoasa. In ceea 
ce priveste actul hranirii, 
nu este important doar ce 
mancam, ci si cat, cand si 
cum ne alimentam. Dupa 

cum se stie, nu numai hrana 
nesanatoasa dauneaza 

corpului uman, ci si un mod 
de hranire necorespunzator, 

derivat din deprinderea unui 
comportament alimentar 

gresit.

Terapiile naturale,
numite si tratamente naturale sau 
bioterapii, au aparut odata cu istoria 
omului. Urmand modelul naturii, pe 
baza intuitiei, a observatiilor si apoi 
a experientei, in timp s-a dezvoltat o 
adevarata cultura si stiinta a tratamentului 
suferintelor fizice si sufletesti, prin 
mijloace naturale, cu menirea de a aduce 
alinare si vindecare, persoanelor aflate in 
diferite stadii de boala.

 Tratamentele naturale sunt terapii 
care vin in sprijinul sanatatii omului. 
Ramurile sau metodele care alcatuiesc 
naturoterapia sau naturopatia sunt strans 
corelate cu factorii de mediu, care au fost 
si sunt aliatii omului, care tinde spre un 
stil de viata sanatos.

  Cel care doreste sa beneficieze de 
virtutile tamaduitoare ale tratamentelor 
naturiste, este bine sa inteleaga ca 
abordarea acestora, implica atat o 
schimbare de perceptie, cat si o imbinare 
a mai multor mijloace complementare. 
Este necesara, in aceiasi masura, o 
colaborare activa a pacientului.

Terapiile naturale sunt parte integrala 
din medicina naturista (naturopatie) si au 
ca fundament principiul conform caruia 
organismul uman detine capacitatea de 
autovindecare si regenerare, cu conditia 
de a beneficia de mediul adecvat, atat 
intern cat si extern.

Terapiile naturale actioneaza in mod 
holistic, adresandu-se unitatii formate 
din corp, suflet si minte. Ele nu prezinta 
efecte adverse daca sunt aplicate corect 
si lucreaza complementar, alaturi de 
medicina conventionala. 

Medicina naturista aproape ca nu 
concepe ca o boala sau un dezechilibru 
sa fie abordat  in lipsa unui regim 
alimentar adecvat. Cu toate acestea, in 
optica terapeuticii naturale veritabile, 
dietoterapia desi are o valoare deosebita, 
este insuficienta de una singura, motiv 
pentru care trebuie sa fie  imbinata cu alti 
factori de recuperare. Pe de alta parte, 
nici alte metode de tratament (fitoterapia, 
apiterapia, etc.) nu dau rezultatele 
scontate, daca nu sunt imbinate cu 
dietoterapia.

sanatate prin terapie
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DE CE TERAPII 
NATURALE?  

MECANISMUL
TERAPEUTIC
SE DEFINESTE PRIN:

Puterea vindecatoare a naturii - 
imbunatateste si sustine capacitatea 
organismului de a lupta cu boala.

Identificarea si tratarea cauzelor care 
au dus la aparitia bolii. 

Terapeutul are rol de indrumator in 
tot acest proces de recuperare. Relatia 
terapeutica este foarte importanta in 
educarea pacientului cu privire la regulile 
generale pentru un stil de viata adecvat 
necesitatilor sale si implicarea sa in 
procesul de vindecare. 

Se acorda o atentie sporita preventiei  
bolilor, pentru a nu se mai ajunge la 
tratarea ei.

Citeste mai multe pe www.nutritieterapeutica.ro !
Te astept cu intrebari pe aceeasi  adresa de e-mail :
dorina.ursu@nutritieterapeutica.ro
Programeaza-te ASTAZI pentru o consultatie, la telefon : 0746 587 420 !

Terapiile naturale  sunt folosite in tratarea a 
numeroase afectiuni: migrene, acnee, alergii, artrita, 
menopauza, cancer, astm, diabet, hipertensiune, 
obezitate, depresii, etc. 

Sunt  foarte importante atentia si timpul acordat 
de terapeut pacientului, rabdarea de a-i raspunde la 
toate intrebarile si de a descoperi impreuna cauzele 
afectiunilor. Terapeutul colecteaza  informatii despre 
starea de sanatate, istoricul medical personal si al 
familiei, stilul de viata, modul de alimentatie, tratamente 
urmate pentru afectiunea respectiva. Pe baza acestor 
informatii este creat un plan de tratament care cuprinde, 
in general, o combinatie de remedii si terapii, adaptate si 
individualizate pentru fiecare pacient.

Dintre acestea mentionez:
dietoterapia (reguli de nutritie si alimentatie 

sanatoasa)
fitoterapie, apioterapie, aromoterapie
schimbare comportamentala
consiliere in ceea ce priveste stilul de viata
suplimente nutritie
metode naturale de slabire, de detoxifiere si 

eliminare a aciditatii.
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 DESCHIDE-TI UN 
BLOG! Da, la prima vedere 
este banal, dar poate fi 
o initiativa care sa te 
alimenteze cu energie 
pozitiva! Vei avea cu 
ce sa-ti ocupi timpul si 
sa-ti antrenezi creierul, iar 
comentariile lasate, au in 
general, o nota pozitiva.

 Pentru a lua distanta 
de calculator, iesiti la 
o fereastra luminoasa 
si lasati-va cuprinsi de 
razele calde ale soarelui! 
Cresterea cantitatii de 
vitamina D din organism, 
mentine nivelul ridicat 
de serotonina - hormon 
responsabil pentru starea 
de bine.

 O ANUMITA 
PERSOANA - chiar si 
prin simpla prezenta, ITI  
POATE STRICA ZIUA. Ai 
vreun personaj dintr-un 
film sau desene animate 
care in majoritatea 
timpului este tot timpul 
in dezavantaj? Incearca 
sa pui persoana respectiva 
in acel rol pentru propriul 
amuzament!

 Pastrand aceeasi 
linie, gaseste un personaj 
care te face sa te simti 
bine si relaxat, ori de cate 
ori il vezi! Incearca sa te 
pui in pielea lui si vei fi 
dominat de mai mult 
optimism!

 Majoritatea 
oamenilor nu realizeaza 
ca EXISTA LUCRURI 
MICI IN VIATA CARE le 
DAU O STARE POZITIVA! 
Incercati sa vedeti 
lucrurile din viata 
voastra care va dau o 
stare de bine, de la luna 
plina de pe cer si pana 
la o simpla adiere a 
vantului!

 Energia pozitiva reciproca 
functioneza de fiecare data, asa ca 
pune mana acum pe telefon si trimite 
un SMS catre trei prieteni, in care le 
spui fiecaruia, ce iti place la ei!

 In momentul in care ajuti 
pe cineva, ai un sentiment de 
bine! Contacteaza pe cineva care 
are legatura cu vreo organizatie 
caritabila si exprima-ti sprijinul! Doar 
gandindu-te ca peste cateva zile vei 
ajuta oameni, sau vei contribui cu 
ceva pozitiv, te baga in priza si te faci 
sa te simti bine si valoros!

 Culorile vii si diverse ale florilor, 
elibereaza tensiunea acumulata, 
alunga tristetea si creste starea de 
calm, asa ca, inconjurati-va de ele!

Muzica are o influenta 
foarte mare asupra 
starii de spirit! Daca 
asculti muzica preferata, 
starea psihica se va 
imbunatati, deoarece 
se activeaza o parte a 
creierului, responsabila 
pentru placere.

Orice miscare este 
benefica starii tale 
psihice! Fie ca te ridici 
si faci cativa pasi prin 
camera sau practici 
exercitii fizice in mod 
regulat, miscarea 
elibereaza endorfine, 
care iti alimenteaza 
pozitiv starea.

In foarte multe filme 
vedem frigiderele pline 
de notite si fotografii 
cu cei dragi! Un om 
obisnuit, se uita in 
medie, de aproximativ 
30 de ori la frigider, asa 
ca incearca si tu aceeasi 
metoda, pentru a avea 
un moral ridicat.

Fa 

lucruri mici 

si inedite, de la un 

machiaj fancy pana 

la combinarea unor 

alimente. Elementele 

noi care apar in viata 

oamenilor, ii face 

fericiti.

Noteaza-ti in 

calendar sau pe 

smartphone, toate 

evenimentele 

frumoase care vor 

urma! Accesarea 

lor de mai multe 

ori inainte de a se 

intampla, reprezinta 

un motiv de bucurie 

de fiecare data.

Ai o memorie bunA, nu? Aminteste-ti in decursul 
ultimilor ani, complimentele primite! Poate ca ai 
avut perioade in care afacerea ti-a prosperat 
neasteptat de bine, sau poate ca nu ai gatit foarte 
rau! !ti poti descoperi multe calitati, care pana la 
urma, iti sporesc increderea in fortele proprii.

Cum arata parolele tale de 

email?
Schimba-le cu ceva 

amuzant sau care dau o 

nota optimista pentru a fi 

inconjurat tot timpul de 

pozitivitate!

M E N T A L A
DACA NU ESTI INTR-O 
STARE FOARTE BUNA, NU 
STA PE LOC! INCEARCA SA 
DEPASESTI ACEST MOMENT!
Usor de spUs, greU de facUt! Incearca una 
dintre sugestiile practice si rapide de 
mai jos, pentru un moral ridicat!

sanatate
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Te-ai saturat sausa dezlegi integrame

pentru a-ti tine creierul activ ?sa faci alte activitati

semne ca 
esti
mai 
sanatos 
decat 
crezi! 

1  CAFEA ZILNIC
Un studiu din Suedia arata ca 

un adult care consuma 3 pana la 
5 cesti de cafea zilnic, este mai 
putin expus riscului de a dezvolta 
dementa sau Alzheimer.

2 SPUNE “Multumesc”!
Mai multe studii au 

demonstrat faptul ca a-ti exprima 
recunostinta, este cheia fericirii si 
a unei stari de bine per total.

3 RAZI IN FIECARE ZI!
Rasul mareste vasele sangvine 

si poate avea un efect in scaderea 
riscului de atac de cord.

4 ORDINE IN CASA!
Apuca-te de curatenie in casa! 

Niciodata nu este indeajuns! Fie 
ca speli sau stergi praful, starea 
psihica ti se va imbunatati, ca 
sa nu mai amintim de arderea 
caloriilor!

5 NAVIGHEZA PE INTERNET!
Conform studiilor UCLA 

(University of California, Los 
Angeles), procesul de cautare, 
stimuleza activitatea cerebrala.

5

metodetesteaza

Un hobby inedit cu care nu ai nicio tangenta, e un foarte bun mod 
de a-ti antrena creierul! Indiferent ca te apuci de pictat sau incepi 
sa canti la un intrument muzical, creierul va fi stimulat, iar tu vei 
fi cel mai castigat.
Si poate cine Stie? iti deScoperi vreun talent aScunS!

Mananca un 
castron cu 
cereale sau 
spala-te pe dinti 
cu cealalta 
Mana! Acestea 
au un rol de 
a stimula 
coordonarea.
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3 INEDITE!

Cand intri pentru prima 
oara intr-o camera, incearca 
sa retii 5 obiecte si locatia 
fiecaruia! S I M P LU, N U? 
Incearca sa iti amintesti 
acest lucru peste 2-3 ore!

http://www.famost.ro
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M

Printre exercitiile “standard” cunoscute la nivel 
international care se pot face cu mingea medicala, exista 
un exercitiu numit “ROMANIAN DEAD LIFT” - 
considerat unul dintre cele mai bune exercitii pentru 
echilibru.

Tineti mingea intr-o mana si ridicati cealalta mana 
in aceeasi linie ca si pieptul. Apoi, indoiti piciorul care 
este de aceeasi parte a mainii cu care tineti mingea! NU 
trebuie sa atingeti solul cu mingea! Formeaza apoi 
pozitia T, prin echilibrarea corpului pe un singur picior. 
Repetati exercitiul, schimband partea!

Mingea medicala este 
cunoscuta de mai bine 
de 2000 de ani, cand 
Hippocrate folosea pungi 
din piele de animale 
umplute cu nisip, pentru 
reabilitarea pacientilor. 
Asta face din mingea 
medicala, una dintre cele 
mai vechi echipamente 
care ajuta la imbunatatirea 
formei si rezistentei fizice.

MINGEA
MEDICALA

 Foarte versatile, in 
diferite forme si dimensiuni, 
acestea pot fi folosite de 
oricine pentru aproape 
orice tip de exercitiu: de 
la cresterea rezistentei si 
tonifierea masei musculare, 
pana la arderea caloriilor 
si dezvoltarea unui mijloc 
atractiv si bine definit!
 Mingile medicale au in 
general, greutati cuprinse 
intre 1 si 11 kg si diametre 
aproximative de 35 cm. 

Mingea medicala este de asemenea foarte practica, 
asa ca, o poti cu lua cu tine cand pleci cateva zile 
de acasa, pentru a nu-ti iesi din ritmul exercitiilor.

sanatate prin sport
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S C OP U L M I NG I I 
M E DIC A L E

Mingea medicala a fost 
conceputa pentru a fi 
aruncata, comparativ 
cu halterele si ganterele; 
acest lucru, ajuta 
corpul sa fie puternic 
si exploziv. Anumite 
exercitii care implica 
prinderea si aruncarea 
mingii sunt clasificata ca 
exercitii pliometrice.

C E SU N T 
E X E RC I T I I L E 
PL IOM ET R IC E ?

Denumite in trecut 
reactive, duc la cresterea 
fortei musculare si se 
bazeaza pe sarituri si 
pe explozie, pe miscari 
dinamice. Aceste 
exercitii le-ai facut pe 
toata durata copilariei, 
cand sareai si topaiai in 
continuu; de la sarituri 
de pe loc, pana la 
sarituri intr-un singur 
picior, sau sarituri la 
groapa cu nisip.

La fiecare saritura, 
muschii se intind, 
acest lucru dandu-
ti mai multa forta la 
urmatoarea saritura, 
iar combinatia 
dintre intinderea si 
contractarea muschilor, 
le dau acestora forta.

 Astfel de exercitii 
nu se fac in fiecare zi, 
deoarece muschii au 
nevoie de odihna.

MINGEA 
MEDICALA

pe care o folosesti, trebuie 

sa aiba greutatea echivalenta 

a 12% din greutatea ta pentru 

a fi eficienta cand o folosesti 

pentru cresterea 
rezistentei.

BENEFICIILE 
FOLOSIRII 

MINGII 
MEDICALE


Sunt ideale pentru a avea 

o explozie de forta, extrem 
de necesara in performanta 

sportiva. Aceasta putere 
de explozie, reprezinta 
abilitatea de a exercita 
o forta maxima intr-o 

perioada de timp scurta.


Exercitiile pliometrice 
sunt foarte amuzante, 

neplictisitoare si pe langa 
cresterea rezistentei, iti ard 

si caloriile.


Pentru cresterea rezistentei 
si intarirea abdomenului, 

folositi mingea medicala in 
exercitii cat mai diverse. De 

asemenea, va poate intari 
muschii picioarelor cand 

faceti exercitii in acest sens 
(ex: genoflexiuni).


Este extrem de utila 

in exercitiile destinate 
imbunatatirii echilibrului.


Imbunatateste coordonarea 
mana - ochi, prin exercitii 

distractive; aruncarea si 
prinderea mingii impreuna 

cu un partener este un 
exercitiu foarte eficent.

 
Daca ai avut o accidentare 

sau o interventie 
chirugicala, mingea 
medicala este una 

dintre cele mai folosite 
instrumente de reabilitare 
atat a musculaturii, cat si a 
anumitor grupe de muschi.

http://www.famost.ro
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De asemenea, in oras functionau 
peste 600 de moschei, 300 de bai 
publice, 80 de scoli pentru diferitele 
confesiuni conlocuitoare, 17 institute 
superioare de invatamant grupate in 
ceea ce avea sa devina Universitatea, 
alaturi de numeroase biblioteci si spitale. 
Toate, au facut din aceasta asezare, 
ceea ce maurii au denumit, si pe buna 
dreptate “podoaba lumii”.

In prezent, orasul este centrul 
administrativ al provinciei spaniole 

cu acelasi nume, numarand nu mai 
mult de 300.000 de locuitori, dar care a 
ramas in ciuda trecerii timpului, un oras 
fascinant si misterios, care lasa impresia 
ca isi pazeste cu strasnicie comoara cea 
mai de pret: trecutul sau de basm, 
izvorat parca, dintr-o poveste a 
celor “1001 de nopti”.

In topul atractiilor turistice ale 
orasului, se regaseste de departe 
M E Z QU I TA , sau Marea Moschee, 
cunoscuta pentru crestini si sub 

numele de “Catedrala Adormirii Maicii 
Domnului”, cel mai impresionant 
edificiu al comunitatii, cel mai vechi 
si mai semnificativ exemplu de 
arhitectura islamica spaniola. Lucrarile 
la constructia acestei magnifice opere 
arhitectonice, au fost incepute in timpul 
domnei primului emir musulman Abd 
Ar-Rahman, in jurul anului 784, cand 
acesta a ordonat refacerea din temelii a 
ceea ce a fost mai intai un templu roman 
si mai apoi o biserica vizigota.

oras cu o istorie mareata, capitala 
in secolul al X-lea a Califatului 
de Cordoba, un oras aflat atunci 
intre cele mai mari din lume din 
punct de vedere al populatiei si un 
important centru politic, cultural 
si economic. Acum, frumusetea 
arhitecturii sale, vestigiile lasate de  
numeroasele popoare ce au locuit pe 
aceste pamanturi, de la romanii din 
antichitate, trecand prin perioada 
maura si ajungand in zilele nostre, 
fac, cu onoare, ca orasul sa fie inscris 
in PATRIMONIUL MONDIAL 
UNESCO.

Trebuie cunoscut faptul ca orasul, 
care se afla situat in sudul Spaniei la 
poalele muntilor Sierra de Cordoba 
- fosta capitala a Hispaniei din trecut 
- in vremea romana, si apoi avand tot 
titlu de capitala in timpul califatului 
maur, se putea mandri in acea perioada 
(aproximativ secolul al IX-lea - al 
X-lea), cu strazi pietruite si felinare 
stradale care iluminau noaptea, lucru 
extreme de rar in acea perioada.

“mostenirea” MAURA PE 
PAMANTUL ANDALUZIEI

un
destinatii de calatorie
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Superba cladire edificata de 
arabi, era in acel moment cam la 
un sfert din suprafata ei actuala, 
deoarece, la constructia initiala, 
au fost adaugate pe rand si alte 
segmente in decursul mai multor 
perioade de timp. Ultima si cea 
mai importanta, a avut loc in anul 
987, in partea de est a complexului, 
in timpul domniei emirului Al - 
Mansur, pentru ca in jurul anului 
1009, intregul complex sa-si 
definitiveze forma. 

In timpul Reconquistei spaniole, 
moscheea a sevit ca lacas de cult 
pentru crestini, iar cu incepere din 
sec al  XVI-lea, in centrul moscheii, 
a fost ridicata o catedrala, iar pe 
laturile sale - mai ales cea de sud si 
de est, au fost contruite capele. 

Uriasa moschee a fost ce mai 
mare din vremea sa in lumea 
musulmana, avand peste 175 m in 
lungime si 130 de metri in latime, 
si desi a fost reconstruita de mai 
multe ori, surprinde intr-un mod 
foarte placut privirea vizitatorului, 
printr-o coerenta absoluta intre 
partea sa exterioara si cea interioara. 
Segmentul crestin, se remarca prin 
amestecul de stiluri renascentist, 
gotic tarziu si baroc, iar elementul 
sau dominant este dat de catre Torre 
del Alminar, clopotnita inalta de 
peste 93 m a catedralei, care, in anul 
1593, a luat locul vechiului minaret.

Aceasta domina intregul 
edificiu si este deschis vizitatorilor, 
care pot ajunge in varful turnului 
pe niste scari abrupte, de unde se 
deschide panorama deosebita data 
de gradinile interioare ale vechiului 
cartier din jurul Mezquitei, si de 
intreg ansamblul edificiului mai sus 
pomenit, deoarece lacasul de cult 
catolic, nu poate egala ca maretie si 
splendoare, moscheea.

“mostenirea” MAURA PE 
PAMANTUL ANDALUZIEI

Mezquita Torre del Alminar
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Si pentru ca suntem la lacasuri de 
cult cu o importanta covarsitoare de-a 
lungul zbuciumatei istorii a orasului 
andaluz, nu putem sa ratam urmatoarea 
destinatie: SI NAG O G A DI N 
C OR D OB . Exemplu tipic pentru 
arhitectura evului mediu, a fost inceputa 
in anul 1315, sub directa indrumare 
a liderului spiritual din acea vreme - 
Isaac Moheb, si a fost finalizata undeva 
in jurul anului 1320. 

Este singura sinagoga pastrata in 
Andalusia si reprezinta prin arhitectura 
sa, unul dintre cele mai deosebite locuri 
chiar si din intreaga peninsula iberica, 
accesul in edificiu facandu-se prin 
intermediul unei porti mici (simbolizand 
astfel dorinta omului de smerenie in fata 
Divinitatii), decorata in stilul “yeserias 
mudejares”, prin care se ajunge intr-o 
curte interioara si apoi in edificiul 
propriu-zis. Sala de rugaciune masoara 
in jur de 6,95 per 6,37 metri , iar prin 
partea de est se ajunge cu ajutorul unor 
scari in ceea ce se numeste “galeria 
femeilor”, locul unde stateau femeile ca 
sa asiste la efectuarea serviciului divin. 
Intre sala principala de rugaciune si 
aceasta galerie a femeilor, se gaseste 
un portic cu trei balcoane, iar intreaga 
constructie, este realizata din caramida.

Dupa anul 1492, datorita 
contextului social si politic, edificiul 
sinagogii a fost transformat in spital 
pentru oamenii cu boli incurabile in 
acea perioada (ex. lepra), iar in secolul 
al XIX-lea, a functionat ca institutie 
de invatamant, urmand ca abia in 
anul 1885 sa fie declarata Monument 
National. 

Cladirea a fost supusa unui amplu 
proces de restaurare in anul 1929, 
urmat de un altul - in 1977,  iar din 
1985, se afla in circuitul turistic, avand 
in jur de 150.000 de vizitatori anual, si 
constituind, fie si numai prin aceasta, 
un loc important pe agenda turistica a 
oricarei persoane ce se afla in vacanta in 
aceasta zona.

Un alt reper important in 
peregrinarile turistice din acest oras, 
este nobila resedinta a Marchizilor de 
Viana, sau asa cum este cunoscut ca 
PA L AT U L V IA NA sau Palatul 
Ordinului Religios al Treimii 
(ordin care conducea viata si activitatea 
membrilor aristocratiei care purtau acest 
titlu “de Viana”).

Palatul, la originea sa, a fost o 
cladire cu un caracter arhitectonic destul 
de auster, insa, de-a lungul timpului, 
numerose anexe au fost adugate, iar in 
interiorul complexului au fost amenajate 
numeroase gradini interioare. Aceste 
gradini au fost splendid decorate cu 
sculpturi, fantani arteziene, culturi de 
portocali si lamai, precum si alti arbori 
de esenta rara, si care, in prezent, fac 
deliciul turistilor care adora sa se plimbe 
prin ele, datorita atmosferei bogat 
inmiresmate.

Intreg Palatul cu tot cu cele peste 
12 curti interioare, se intinde pe o 
suprafata de peste 6500 de metri 
patrati, iar in interior, sunt amenajate 
in cadrul vechilor saloane, numeroase 
expozitii, care pun in evidenta, cu mult 
rafinament, arta si maiestria artizanilor 
locali, deoarece aici sunt expuse multe 
obiecte ce tin de arta manufacturiera 
a prelucrarii marochinariei si pielariei, 
celebra in toata lumea.

Pe langa acestea, Palatul mai are si 
colectii de pictura si alte arte decorative, 
colectii de armament din cele mai vechi 
timpuri, trecand prin perioada Evului 
Mediu si a Renasterii, si ajungand in 
zilele noastre, precum si o splendida 
colectie de tapiserii si covoare de pret.

La categoria palatelor, mai trebuie 
adaugat si C AST E LU L R E G I L OR 
C R E ST I N I DI N C OR D OBA 
(Alcazar de los Reyes Cristianos), 
castel care la originea sa, a avut un 
caracter militar, ca si fortareata in 
timpul domniei Regilor Ferdinand de 
Aargon si Isabela de Castillia, “regii 
crestini”, de unde rezulta si denumirea 
pe care o poarta, dar care ulterior a fost 
transformat in resedinta regala si mai 
apoi, ca sediu al Inchizitiei Spaniole. 
Inchizitia i-a dat ca destinatie sa fie 

destinatii de calatorie

Plaza del Potro

Palacio Viana
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sediul tribunalului ecleziastic si mai 
mult decat atat, ca inchisoare, pentru 
cei care erau anchetati si condamnati de 
aceasta infricosatoare institutie.

Mult mai tarziu in secolul al 
XIX-lea, primaria orasului Codoba, a 
hotarat ca maiestuosul si sobrul palat, 
care la randul sau este inconjurat de 
minunate gradini de pomi fructiferi si 
chiparosi in suprafata de peste 55.000 
de metri patrati, sa fie muzeu si loc de 
promenada pentru locuitori si mai ales 
turisti.

Ca locuri foarte populare printre 
localnici si nu numai, se gaseste atat 
PLAZA DEL POTRO, discreta si cu 
un farmec aparte, care are in centru un 
vechi han ce s-a pastrat in forma lui 
initiala si care este pomenit de insusi 
Cervantes in opera sa memorabila “Don 
Quijote de la Mancha”, situata de-a lungul 
raului Guadalquivir, cat si mult mai 
celebra PLAZA DE LA CORREDERA, 
aflata in centrul orasului, loc a 
numeroase ceremonii, festivaluri, si alte 
asemenea evenimente cu caracter public, 
printre care se numara coridele cu tauri, 
de unde i se trage si denumirea.

Aceasta din urma, construita intr-
un stil flamboaiant baroc, cu fatadele 
caselor minutios lucrate si decorate, 
adaposteste numeroase arcade unde se 
gasesc cafenele, taverne tipice cu feluri 
de mancare specifice zonei, precum 
si o multitudine de mici buticuri in 
care artizani locali isi expun produsele 
confectionate, si care fac din piata, cel 
mai potrivit loc unde sa-ti petreci o 
dupa-amiaza de sfarsit de saptamana. 

Alte locatii de interes turistic, ar 
mai putea fi celebrul POD ROMAN 
(Podul Roman-Puente Romano), primul 
de altfel, construit peste Guadalquivir, 
in secolul I e.n, de catre Legiunea a 
VII-a Hispanica si care are in mijlocul 
sau, statuia lui San Raphael del Puente 
Roman, statuie ce dateaza din secolul 
al XVIII-lea, iar la unul dintre capete se 
gaseste Puerta del Puente, o poarta in

forma uni arc roman, si care in trecut 
era si poarta de intrare in centrul vechi 
al orasului.

Tot inclusa in circuitul turistic, 
trebuie sa se gaseasca si o plimbare prin 
vechiul cartier L A J U DE R IA- care 
este inima orasului Cordoba, cartier 
ce dateaza tot din perioada stapanirii 
maure, dar in care erau majoritari 
evreii, cu o contributie insemnata la 
dezvoltarea orasului. 

Tot din categoria locurilor populare 
de promenada, se inscriu cu un real 
succes atat M U R A L L A DE L A 
C A L L E C A I RUA N , denumire data 
vechiului zid de aparate din partea 
de vest a orasului vechi, construit 
la originea sa de catre romani, in 
imediata sa apropiere existand si un 
loc care aminteste ca aici a locuit o 
perioada celebrul filosof Seneca, cat si 
C A L L E JA DE L AS F L OR E S - 

Aleea Florilor, care este denumirea unei 
strazi din central orasului, intrata in 
anul 1994, in Patrimoniul UNESCO. 

Unicitatea acestei strazi este 
conferita de faptul ca fiecare cladire 
situata pe aceasta strada este bogata 
ornamentata cu numerose specii de 
flori, fapt ce da zonei un aer plin de 
viata si de romantism, fiind preferata 
cuplurilor de vizitatori, aflate in luna de 
miere.

Aceste sugestii, ca si cele prezentate 
mai sus si inca multe altele, fac din 
orasul Cordoba - “Perla Andaluziei”, 
cum mai este el denumit, una dintre 
destinatiile de vacanta cele mai 
dezirabile, asa ca nu putem face altceva, 
decat sa lasam pe fiecare in parte sa 
descopere “comorile” acestui loc “de 
basm” si la unison cu localnicii, sa 
strigam “OLE!” .

Nusha Davilla
Alcazar de los Reyes Cristianos

Plaza de la Corredera
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moda in tendinte

Daca in numarul trecut, am prezentat tenDintele resort pentru Doamne, in acest 
numar, prezentam sugestii resort pentru barbati: ce culori purtam? ce pantaloni sau 
tricouri sunt in trenD? ... si cum barbatii sunt in general mai pragmatici, haiDeti sa 
veDem ce putem gasi!

ESENTIAL
resort barbati
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 Pentru plaja, un pantalon scurt albastru prespalat, este practic si te “salveaza” aproape in orice situatie. Pentru 
puristi, un pantalon scurt in dungi clasice orizontale, este de asemenea o foarte buna alegere. (1)
 Jeansii - practici oriunde si pe toata perioada zilei! Cu cat este vremea mai calda, cu atat culoarea trebuie sa 
fie mai deschisa, indiferent ca avem albastru deschis, gri deschis si de ce nu, alb? (2)
 Tricourile cu maneci scurte polo nu mai au nevoie de nicio prezentare: clasice, practice si versatile. Cu o astfel de 
investitie, nu vei da gres niciodata! (3)
 Puloverul! Vremea instabila si schimbatoare ne da mari batai de cap! Un pulover simplu, subtire, este 
intotdeauna o alegere inspirata pentru momente nu tocmai placute. (4)
 Pantalonii chinos reprezinta alegerea ideala, daca vrei sa eviti blugii sau pantalonii scurti. (5)
 Da, stim, albastrul la sacou este un “must have” anul acesta. Dar pentru ca este cald, iar vacanta ne face cu 
ochiul, de ce sa nu fim deschisi unor combinatii de carouri? (6)
 Mocasinii de culoare maro reprezinta alegerea ideala in anotimpurile calduroase; usori si practici, merg purtati in 
aproape orice combinatie vestimentara. (7)

Ca mergi cu masina, trenul sau 
avionul intr-un week-end sau minivacanta, 
sau mergi sa cinezi la un restaurant 
rezonabil, o combinatie dintr-un sacou 
uni in 1-2 nasturi avand nuanta deschisa, o 
bluza de bumbac in carouri, un pantalon 
de bumbac, curea din piele si pantofi boat 
din piele cu sireturi, este cea mai potrivita 
alegere.

In cazul in care calatoresti, ia-ti o 
geanta de bumbac de dimensiuni medii!

3

71

52 4 6
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in trend:
culoarea rosie

Gucci

Lanvin BaLmain

Un prim “semnal” a fost 
dat de Dolce & Gabbana 
prin prezentarea colectiei 
primavara - vara 2015, 
dominata de nuante de 
rosu - mai deschise sau mai 
intunecate, in combinatie 
cu negru si in care, un 
rol desosebit l-a avut si 
broderia. Colectia a adus in 
prim plan atat piese clasice, 
cat si elemente sportive.

Hainele prezentate 
de Gucci, sunt intr-un stil 
maritim, in care albastrul, 
albul si rosul sunt nuantele 
cheie; culoarea rosie o 
regasim atat in haine, cat si 
in accesorii: pantofi, genti, 
curele.

Gasim rosul intr-
un mod minimalist, gen 
o cravata sau tricou in 
tendintele prezentate 
pentru acest sezon de 
lanvin. Acest aspect 
minimalist, permite 
barbatului sa fie elegant, 
modern, dar discret.

balmain se bazeaza 
foarte mult in acest sezon, 
pe combinatii de culori de 
alb, negru si rosu - in mod 
deosebit pentru hainele 
sport.

Regasim rosul si in 
tendintele primavara-vara 
2015 ale producatorului 
de costume masculine 
RichmaRt.

Esti sau nu o fire curajoasa, alegerea unei 
culori puternice este o optiune indrazneata, 
indiferent ca o “purtam” complet sau in 

diverse combinatii.
Este si cazul rosului - culoarea pasiunii, o culoare 

cheie in tendintele sezonului calduros si puternic 
promovat de mari nume din industra modei.

DoLce & GaBBana

http://www.famost.ro
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moda in tendinte

A
lbastrul este 
culoarea care 
domina acest sezon 
in privinta hainelor 
elegante masculine. 

Avand tonuri medii, foarte 
purtabil, albastrul este clasic, nu 
plictisitor, este elegant si stilat.

Printre numele grele care 
au promovat aceasta tendinta, 
amintim GiorGio ArmAni, rAlph 
lAuren, Dior homme, BoGlioli.

S-a observat in acelasi timp, 
ca barbatii sunt foarte receptivi 
la tendinte, inregistrandu-se o 
crestere a vanzarilor costumelor 
de culoare albastra cu 
aproximativ 30%.

Doua costume albastre la unul 
de culoare neagra - asa decurg 
vanzarile in acest sezon pe acest 
segment la mArk  & Spencer.

B LU E
i s  t h e  n ew BLACK

BOGLIOLI

GIORGIO-ARMANI

DIOR-HOMME RALPH-LAUREN
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buna dispozitie prin...

Vremea frumoasa si calduroasa ne da starea de buna dispozitie dupa care tanjim de foarte multe ori. Avem chef 
de viata, vrem sa facem cat mai multe lucruri, sa mergem in cat mai multe locuri, incercam noi experiente 
(vestimentare, culinare, calatorii), avem mai mult timp sa ne indreptam atentia catre lucrurile neglijate pana acum.

Cu cat ne este mai bine, cu atat ne dorim sa ne fie si mai bine, iar una dintre modalitati este sa facem cumparaturi. Acest 
lucru nu inseamna in mod deosebit bani foarte multi cheltuiti, ci un minim necesar care sa ne asigure o buna dispozitie.

Pastrand o nota optimista, iata ce va sugeram:  

buna dispozitie prin...
BUNA PURTARE

http://www.famost.ro
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hai hui in tara nimanui

NU-MI MAI AMINTESC FOARTE 
BINE, DAR E POSIBIL SA 
MA FI INDRAGOSTIT DE 

EA intr-una din acele zile in care 
dementa senila a carabusilor se 
impletea cu optimismul florilor de 
castan si cu naivitatea veveritelor. 
Nu, n-o chema MiMi… Asta ar mai fi 
lipsit! Sa poarte nume de veverita! 
Si nici AdelinA… Sau s-o fi chemat 
AdelinA? E drept, imi pare un nume 
cunoscut, dar nu bag mana-n foc. 
Pana la urma, AdelinA e un nume 
frumos, fie ca-i purtat de o rozatoare 
cu ochi de caprioara, fie de o femeie 
cu picior inalt si pulpa ferma. Cati ani 
sa fi avut? Ei, asta-i buna! Drept cine 
ma iei, domnisoara? Huo! La munca! 
Tineretul din ziua de azi… As putea 
sa fac un calcul. Sunt bun la asta. Ma 
tem, insa, c-as incurca deimpartitul 
cu impartitorul, catul cu produsul si 
restul cu… Pe unde ramasesem? A, 
da! Stii ceva? Hai sa lasam elevatia 
si sa vorbim pe intelesul inimii. Vrei? 
Promit sa-ti cumpar o prajitura „Ora 
12” la cofetaria de la coltul strazii. 
Poftim? Ai observat si tu? Asa e. 
Toate cladirile importante din viata 
unui om sunt amplasate la colturile 
strazilor: loteria, maternitatea, 
politia, salvarea, morga, nu, morga, 
nu… asta e ascunsa, primaria, 
bordelul sau pompele funebre… 
Uite-o pe MiMi! Da-mi nucile, repede! 
MiMi! AdelinA! Cum? Nu e AdelinA? Nu 
e nici MiMi? Ei bine, da, recunosc, sunt 
miop. Si?

Asa… Stai sa-ti spun. Te grabesti? 
Pe AdelinA am cunoscut-o intr-o tabara. 
Era mignona, avea parul incarliontat si 
negru ca smoala. In fotografia de grup 
pe care am facut-o in fata lacului, am 
incercat sa ma strecor printre trupurile 
firave ale celorlalti copii si sa stau 
langa ea, dar n-am reusit. Dintre toate 
trupurile pipernicite, al meu era cel mai. 
De aceea, m-am multumit cu randul al 
doilea, al treilea din dreapta… Aveam 

si un plan de cucerire: acopeream fetele 
tuturor celor patruzeci de pitici cu creion 
chimic si le-as fi lasat doar pe al meu si 
al lui MiMi. Ce sa fac? Era greu sa ai parte 
de intimitate… Iti dai seama ce frumos 
ar fi fost? Noi doi si restul lumii, pierduti 
sub ruinele liliachii ale creionului acela, 
pervers, care nu-si dadea arama pe fata, 
decat dupa ce-l umezeai. Stii cum e? La 
nervi, omul zice adevarul. Si la bautura. 
Eram nervos. Si indragostit. Combinatie 
mortala. Te duce direct in cladirea aia, 
care niciodata nu e amplasata la coltul 
strazii. De la zis, pana la facut, „e multe”, 
vorba tiganului. Cand mi-am vazut 
chipul in fotografie, la un metru de 
chipul ei, m-am induiosat. Ce sa fac? 
Sunt un om slab… Si atunci, am luat 
creionul chimic, l-am bagat in gura si am 
mazgalit doar fata mea si a ei, lasandu-i 
pe ceilalti tembeli sa se zgaiasca la 
fotograf, cu ochii incetosati.

Sa nu ma intrebi cum a fost primul 
sarut. Sunt pudic si am oroare de zilele 
care incep cu l. Tot ce pot sa-ti spun e ca 
nu m-am spalat pe dinti o saptamana, 
ca sa n-o pierd. Cand iti intra dragostea 
in sange mai e cum mai e, dar cand iti 
copleseste papilele gustative si face 
caleidoscop din tine, nu mai ai scapare. 
Doamne, imi ziceam, daca gura aia, mica 
si aromata ca o zmeurata m-a facut sa-
mi pierd mintile si s-o indragesc pana si 
pe Silvia Dumitrescu, cum ar fi fost sa ma 
ia de mana si sa-mi spuna „Dragul meu”? 
Nu stiu, e greu de spus… Si stii de ce? 

Uite-o! Da-mi nucile! Repede! Of, ce 
greu de misti! S-a dus… Era MiMi? 

Cea mai mare dovada de dragoste 
e sa stii sa renunti, zicea Stendhal. La 

mine n-a functionat. Niciodata. Toate 
femeile pe care le-am iubit dansau 
mai bine decat mine si toate, ba, dar 
absolut toate, au renuntat la mine, 
fara niciun regret. Apoi, nu e asta cea 
mai mare dovada de dragoste? Ce sa 
fac? Ma multumesc cu fericirile altora. Si 
asa fericirea e pentru prosti…

Uite, stai sa-ti spun. Te grabesti? 
Cand am dansat prima oara cu AdelinA, 
n-am simtit nimic. Dansul e o apropiere 
fizica, electrica si chimica intre doua 
persoane de sex opus – de cele mai 
multe ori - in care vorbele pe care ti le 
propui sa le soptesti sunt inabusite de 
carliontii negri, sateni sau blonzi care-ti 
intra in nari cand incepe refrenul. De 
ce razi? Auzi? Simt ca ai, asa, un spirit 
inchizitorial… Ce-ai fi facut in locul 
meu? Canta Lionel Richie – Say you, 
Say me! De pus pe orice tip de rana… 
Din pacate, cand am vrut sa-i soptesc, 
piesa si-a schimbat ritmul. AdelinA s-a 
desprins din bratele mele, a facut o 
pirueta, doua, trei, mi-a atins camasa 
in carouri cu pletele ei albastre, m-a 
privit cum numai o femeie care iubeste 
poate sa priveasca,  apoi a disparut in 
multimea de piperniciti cu brate de 
Popeye si idealuri de Bluto, lasandu-ma 
in pragul deznadejdii. 

Te-am plictisit, poate? Nu mai poti 
sa stai? Am inteles… Ce sa fac? De o 
bucata de vreme ma plictisesc pe mine 
insumi, mai mult decat ai putea sa-ti 
imaginezi. Nu te uita ca sunt batran. Inca 
mai pot! Sa ma ridic singur din pat, sa-mi 
leg sireturile, sa-mi… Poftim? A, nu! 
N-am mai vazut-o niciodata pe MiMi… 
Cine stie pe unde o fi, cate piruete o mai 
fi facut si-n bratele cui a… 

Uite-o! Da-mi nucile! Repede! 
AdelinA! MiMi!

nostalgienostalgie

Marius Gabor
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stil de viata

SEX ON THE BEACH

 2 masuri de vodca
 2 masuri suc de afine
 2 masuri suc portocale
 2 masuri schnapps de 
piersici
 2 masuri suc de ananas
 Felii de lamaie si lime 
pentru a decora

Se pun 8 - 10 cuburi 
gheata intr-un shaker, se 
adauga vodca, schnapps-ul, 
sucurile si se amesteca bine. 
Se toarna in paharele care 
au 3-4 cuburi de gheata si 
decoram cu felii de lamaie si 
lime.

*Un cocktail derivat este Sex in 
The Dunes, in care trebuie inlocuite 
sucurile de afine si portocale cu o 
masura de lichior Chambord; se 
amesteca bine si se orneaza cu o felie 
mai mare de ananas.

M A R G U E R I T A 

 6 masuri vodca
 Suc 2 lamai,
 Suc 1 portocala
 Sirop zmeura
 Lichior Maraschino sau 
Grenadine - dupa gust

Se pun 8-10 cuburi de 
gheata intr-un shaker, se 
adauga vodca, sucurile de 
fructe si siropul de zmeura, 
lichiorul Maraschino sau 
Grenadine peste gheata 
zdrobita.

Amestecati pana se 
formeaza un strat subtire 
de gheata pe recipient, dupa 
care, rasturnati in paharele 
umplute cu gheata zdrobita!

*Ideal: pahare vintage

Pe langa multe alte lucruri frumoase 
oferite de vremea calduroasa, 
putem mentiona si placerea de a 

ne relaxa si a consuma ceva deosebit 
alaturi de compania unor persoane 
placute. Un coctail este alegerea perfecta 
daca suntem la o terasa sau pe plaja, sau 
putem aduce aceste lucruri chiar mai 
aproape de noi, preparandu-le acasa. 
Poate va fi necesar sa investim ceva in 
instrumentele necesare prepararii unei 
astfel de bauturi (shaker, zdrobitor 
de gheata), dar credem ca se merita: 
considerati ca faceti o investitie pe 
termen lung, pentru clipe frumoase.

Iata mai jos, cateva sugestii pentru 
cocteiluri (pentru doua persoane), mai 
populare sau mai putin cunoscute, pe 
care - speram noi, sa le gasiti interesante!

http://www.famost.ro
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GREEN ISLAND 
FRAGRANCE

 3 masuri vodca
 1 masura lichior Midori
 2 masuri suc lamaie
 2 masuri suc ananas
 2 felii lamaie
 Sirop de zahar

Pune in shaker vodca, 
Midori, sucul de lamaie si 
de ananas, siropul de zahar 
si cateva cuburi de gheata! 
Amesteca-le bine si rastoarna 
in pahare, unde ai pusa deja 
gheata zdrobita!

Stoarce cate o felie de lamaie 
in fiecare pahar si apoi las-o 
acolo! Amesteca! Preferabil sa 
fie servit cu paiul.

* Derivat, este coctailul Caipiroska: 
amesteca 6 felii lime cu 2 lingurite de 
zahar brun si adauga doua masuri de 
vodca; adauga la sfarsit, gheata zdrobita.

R I S I N G  S U N

 4 masuri vodca
 4 lingurite sirop fructul 
pasiunii (maracuja)
 6 masuri suc de prapefruit
 Felii de grapefruit pentru a 
decora

Umple pe jumatate un 
shaker cu cuburi de gheata si 
pune 6 – 8 cuburi de gheata 
in fiecare pahar! Adauga 
toate ingredientele in shaker 
si agita pana se formeaza 
stratul de gheata in exterior!

Pune apoi in pahare si 
decoreaza cu cate o felie de 
grapefruit!

iunie 2015
maracuja

CHAMBORD 
(16,5% alcool) 
este o infuzie 
de zmeura 
rosie si 
neagra, vanilie 
Madagascar 
si un anumit 
tip de coniac; 
este produs in 
Valea Loarei 
- Franta. 
Conform 
legendei, acest 
lichior a fost 
isnpirat de 
un lichior de 
zmeura produs 
pentru regele 
Ludovic al XIV-lea.

MARASCHINO este 
un lichior ce isi are 
originile in orasul 
Zadar-Croatia si 
care este obtinut 
din distilarea 
cireselor Marasca. 
Aceste cirese, 
cresc pe coastele 
salbatice dalmate, 
gustul acrisor al 
acestora, dand 
unicitatea acestui 
lichior.

MIDORI este un lichior dulce 
(20-21% alcool), cu gust de 
pepene galben, de o culoare 
verde luminos, original din 
Suntory-Japonia. daca pana 
in 1987 se producea exclusiv 
in Japonia, dupa acest an, a 
inceput sa fie produs si de 
Mexic si Franta.

http://www.famost.ro
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sanatate

Indiferent de greutatea lor, femeile care au o imagine pozitiva asupra propriului corp, sunt mult mai satisfacute. Pe de alta parte, 
satisfactia unei persoane, creste atunci cand isi vede partenerul satisfacut. Oamenii fericiti, formeaza un cuplu fericit.

CARE VA SUNT GANDURILE 
VIS A VIS DE A AVEA COPII?

31%
DINTRE BARBATI AR ALEGE POZITIA - 
FEMEIA DEASUPRA - DACA AR TREBUI 
SA FACA SEX DOAR INTR-O SINGURA 
POZITIE PE TOT PARCURSUL VIETII!

AI SCHIMBA TIPUL DE 
LENJERIE PE CARE 
IL PORTI, DACA 
PARTENERUL TI-AR 
CERE-O?
32% ar schimba ceva, dar ar 

pastra pentru ziua de duminica, 

chiloteii de bunicuta!

52% da, atat timp cat imi 

cumpara una noua!

10% nu isi are rostul, atat timp 

cat oricum vrea sa mi-o dea jos 

tot timpul!

6% nicio sansa! Imi plac chiloteii 

mei cu ursuleti! 

Intr-o buna 
zi … da ... 
sper sa mai si 
pot ...

42%
Sa vad 
creaturile 
alea mici 
prin casa? In 
niciun caz!

16%42%
Abia astept sa 
devin mama!

SEX

intrebari

PROCENTE

http://www.famost.ro
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 A V E T I  V I S E   
    E R O ( T ) I C E ? 

C E  V I SAT I ?
I+R

ESTE ADEVARAT CA 
MAGNEZIUL NE AJUTA 
SA DORMIM MAI BINE?

Cei care au destul 
magneziu in dieta 

zilnica, pot intampina 
mai putine probleme in 

ceea ce priveste dormitul 
si asta deoarece, 
acesta, este parte 

integranta a functiei de 
neurotransmitator care 

ajuta creierul pe timp de 
noapte. Semintele, nucile, 

cerealele integrale, 
contin destul magneziu, 

asa ca,
BON APPETIT!

Daca partenerului nu ii place 
culoarea rujului, il schimbati?

15%
da, deoarece este iubitul 
meu si tin cont de dorintele 
lui !

85%
il pastrez, chiar daca il 
folosesc doar cand ies 
cu fetele !

CONVERSATIILE BUNE SI UN CARACTER 
GRIJULIU, FAC UN BARBAT MAI 
ATRAGATOR COMPARATIV CU POZITIA 
SOCIALA SI UN SALARIU MARE?

87% 13% 

 DA NU

au afirmat ca au atins punctul 
culminant in timpul visului

4% 4%

au avut vise erotice cu o vedeta

9% 5%

BARBATIFEMEI

20% 14%
viseaza ca au partide de amor cu 
actualul sau cu un fost partener

SEXUL PE CIFRE
DIN PUNCT DE VEDERE FEMININ

dintre femei afirma:  
cu cat sexul este mai 
galagios, cu atat mai 
bun! acum, tipaaati !

recunosc faptul ca 
tacerea intre mai multe 
partide reprize de amor, 
este total incomfortabil !

dintre femei care spun 
ca tacerea este sexi, de 
fapt, evita sa fie

prinse sau auzite !

dintre femei isi doresc 
sa auda mai multa 
galagie din partea 
partenerilor !

76% 

84% 

60% 

64% 
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AM NEVOIE DE FOTOGRAFIE 
PROFESIONALA

modelling

Pentru a 
intelege 
mai bine ce 
ai de facut, 
am Punctat 
cele mai 
imPortante 
lucruri 
de care 
trebuie sa 
tii cont :

pentru a 
incepe o 
cariera in 
modelling ?

 Fotografiile trebuie sa fie clare si focusate!

 Sa ai cel putin o fotografie tip portret si una in picioare!

 Machiajul trebuie sa fie la un nivel minim!

 Parul trebuie sa fie simplu si ingrijit!

 Hainele simple si decente!

 Fara fotografii nud!

 In cazul copiilor, machiajul nu trebuie sa existe, iar imbracamintea 

trebuie sa fie un specifica; copii trebuie sa arate exact ca niste copii!

 Evitati in fotografii imbracaminte cu elemente de blana! Pentru 

anumite persoane din industria fashion, poate fi un lucru care aduce ofensa!

 In fotografie, trebuie sa fii doar tu!

 Sunt de evitat fotografiile de la diverse petreceri sau manifestari de 

acest gen!

 Nu uitati ca, in acest caz, “PRIMA IMPRESIE CONTEAZA”!

M
odelele aflate la 

inceput de drum se 

intreaba deseori daca 

au nevoie de fotografii 

profesionale inainte 

de a incepe o cariera in modelling, daca intr-

adevar este necesar un book. Raspunsul este 

NU, nu aveti nevoie de fotografii profesionale 

in acest caz.

Fotografiile obisnuite, facute de voi sau de 

o prietena buna, sunt indeajuns daca vrei sa 

iti incepi o cariera in modelling sau sa incepi 

o colaborare cu o agentie de profil. Scouterii 

au ochii formati si pot vedea potentialul intr-o 

anumita persoana. Mai mult, o agentie de 

modelling nu are nevoie ca tu sa iti acoperi 

chipul cu make up sau sa fii avantajata de 

lumini intr-o fotografie sau prelucrata; in 

aceasta etapa, trebuie sa fii cat mai naturala.

Fotografiile normale care trebuiesc trimise 

la o agentie de modelling, sunt cele numite 

“polaroid”, in care nu trebuie sa fii machiata, 

nu trebuie sa ai parul aranjat. Ai nevoie de 

cel putin doua fotografii: una de aproape - tip 

portet - pentru a ti se vedea chipul si una in 

picioare - in costum de baie preferabil, pentru 

a ti se vedea corpul. Poti trimite fotografii din 

profil de asemenea, in aceleasi ipostaze.
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portofoliul
u n u i
m o d e l

P
ortofoliul este cel mai important 

instrument prin care un model 

se promoveaza, iar in ceea ce 

priveste numarul fotografiilor 

prezentate, aici se aplica “mai putin, mai 

bine”. Trebuie sa fii foarte exigent(a) cu 

tine si sa prezinti cele mai bune fotografii.

Un portofoliu de calitate in modelling, nu 

se bazeaza pe o prezentare a ta ca o persoana 

draguta, sau cum iti place sa iti aranjezi parul si 

sa te machiezi, sau ce haine iti place sa imbraci. 

Un bun portofoliu in modelling nu prezinta 

creativitatea fotografului sau calitatile stilistilor 

(make-up artist, hair stilist, designer), nu 

uimeste cu locatia, ci se bazeaza pe calitatile si 

expresivitatea modelului.

Varsta este foarte importanta in fotografii. 

Arati tanara sau in varsta, trebuie sa stii sa 

arati acest lucru si sa o faci intr-un mod foarte 

convingator.

Trebuie sa poti exprima cat mai multe stari! 

Daca vezi 10 fotografii care au aceleasi expresii 

faciale, deja e prea mult, monoton, plictisitor. In 

medie, un adult, are zilnic, aproximativ 15 stiluri 

diferite de a zambi. Daca esti model, de ce sa nu 

“cultivi” in mod adecvat acest lucru?

Pe langa stari, trebuie sa poti da viata unor 

personaje, sa joci un rol foarte bine, sa dovedesti 

acest lucru. Intr-o fotografie, trebuie sa te 

poti exprima in asa fel incat sa faci produsul 

vandabil; mai mult, angajatorul nu te poate 

vedea intr-o anumita ipostaza, cel mai bun lucru 

in acest sens, fiind o fotografie reusita.

Astfel, daca va doriti o cariera in modelling 

si sa fiti solicitata, ar fi bine sa nu neglijati 

importanta versatilitatii si sa luati in considerare 

cele mentionate.
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“Un om care a iubit pictura pana la nebunie si chiar pana la 
moarte”, asa cum a fost caracterizat de catre Pissaro. Acest 
om a vazut lumina zilei in data de 30 martie 1853, la Groot 
Zundert - Olanda, fiind cel mai mare dintre cei 5 copii ai 
preotului reformat Theodorius van Gogh, insa, cea mai 
apropiata relatie, a avut-o cu fratele sau, Theo, cel care l-a 
sustinut si ajutat intotdeauna, mai ales din punct de vedere 
financiar.

La 17 ani, Vincent - care vorbea fluent atat engleza cat 
si franceza, este angajat ca reprezentant la Paris si mai apoi la 
Londra, a celebrei in epoca - Galerii de Arta “ Goupil”, in timp 
ce Theo, lucreaza pe un post similar la Bruxelles. Din aceasta 
perioada, incepe lunga “comunicare” epistolara intre cei doi 
frati, alcatuita din peste 650 de scrisori, si din care provin cele 
mai multe informatii despre viata si opera artistului.

In 1876, Vincent crede ca si-a 
descoperit adevarata vocatie a vietii: 
aceea de predicator (preot) si paraseste 
pentru totdeauna Galeria Goupil. Se 
stabileste in in zona miniera Boriange, 
din sudul Belgiei actuale, printre 
mineri, care aveau o conditie sociala 
foarte modesta, fiind foarte saraci. Aici 
ii invata pe copii acestora sa citeasca 
si sa scrie, se ingrijeste cu multa 
dedicatie de intrega comunitate locala, 
de bolnavii si de batranii din zona si in 
timpul liber incepe sa deseneze. 

Totusi, in anul 1879, Vincent se 
intoarce acasa la parintii sai, deoarece 
comunitatea minerilor nu-si mai 
permite sa ii ofere salariul de preot, 
iar ca sa-l scoata din starea de adanca 
depresie in care se gaseste, fratele 
sau Theo, impreuna cu varul sau, 
cunoscutul pictor Anton Mauve, il 
incurajeaza sa picteze in continuare, 
ceea ce se si intampla. In acest mod, 
van Gogh, ajunge cu adevarat la vocatia 
vietii sale: pictura. De acum inainte, nu 
va mai face altceva decat sa picteze in 
continuu, indiferent de starea sanatatii 

sale sau de conditiile in care traieste, 
cufundandu-se in lumea lui singuratica, 
si totusi, atat de plina de culoare.

Dupa moartea tatalui lor, survenita 
in anul 1885, cei doi frati van Gogh, 
Theo si Vincent, calatoresc la Paris, 
unde Theo lucreaza la Galeria Goupil 
si unde Vincent face cunostinta cu 
majoritatea pictorilor impresionisti: 
Monet, Guaguin sau Toulouse-
Lautrec, cu cel din urma facand si 
echipa, in timp ce studiaza pictura in 
atelierul lui Cormon, pictorul academic 
al temelor istorice. 

Insa, Vincent este fascinant 
de culoare si incearca prin picturile 
sale, sa-si gaseasca propriul drum, asa 
ca, decide sa se stabileasca in sudul 
Frantei. Astfel, pe 21 februarie 1888, se 
stabileste la Arles, un orasel din sud, si 
unde mai tarziu, il invita si pe Gauguin 
pentru a picta impreuna. Cert este ca 
relatia dintre cei doi prieteni devine 
din ce in ce mai dificila, fiecare tinand 
la parerea proprie si, acest aspect, duce 
la numeroase certuri intre cei doi. 
Intr-un final, dupa un astfel de episod 

memorabil, Gauguin pleaca spre Paris 
cu primul tren, iar van Gogh aflat 
intr-o stare de epuizare nervoasa, isi taie 
singur o ureche. 

Din acest moment, apar cu o tot 
mai mare frecventa crizele pe fond 
nervos ale artistului, accentuate si de 
munca dusa pana la extrem, deoarece 
picta si pana la 14 ore pe zi, atat in 
aer liber, cat si in atelier. Din aceasta 
perioada, dateaza celebrul ciclu de 
panze intitulat “Autoportret cu ureche 
taiata”, iar Vincent devine constient 
de maladia nervoasa care ii pecetluieste 
viata si accepta sa fie internat intr-un 
sanatoriu la Saint-Rey-de-Provence.

Impresionismul si 
reprezentantii sai

Vincent van Gogh
(1853-1890)

Mancatorii de cartofi

Autoportret

minutul de arta
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Abia pe 10 mai 1890 la insistentele 
fratelui sau - Theo, Vincent calatoreste 
spre Paris,  stabilindu-se pentru o 
perioada aici, perioada pe care si-o va 
dedica in exclusivitate picturii. Apar 
din nou discutii in familie si mai cu 
seama intre prieteni. Starea de sanatate 
i se agraveaza din nou, iar in ziua de 
27 iulie, hotaraste sa-si ia singur zilele, 
impuscandu-se in piept cu un revolver. 
Ca prin minune supravietuieste, dar 
din informatiile medicale ramase din 
acea perioada, rezulta ca ulterior au 
aparut complicatii, si, din aceasta cauza, 
Vincent van Gogh moare in noaptea 
de 29 iulie, ramanad in acest mod 
posteritatii, toata opera sa. 

Dintre picturile sale cele mai 
cunoscute, se numara in primul rand, 
capodopera - ce dateaza din perioada 
cand era predicator in Boriange, si 
anume “Mancatorii de cartofi” (1885, 
81,5 per 114,5 cm, - Rijksmuseum Van 
Gogh, Amsterdam), deoarece el doreste 
sa fie pictorul realist al vietii de la tara. 
Impresionat enorm de viata aspra a 
acestor napastuiti ai sortii, van Gogh 
vrea sa lase o urma, sa prezinte teme 
ale vietii taranesti, iar tabloul este pictat 
intr-un mod extrem de realist, prin 
trasarea numeroaselor linii robuste cu 
galben ocru, la care se adauga o intreaga 
paleta cromatica de tonuri maronii. 

Insa, interesul pentru sarmani, 
scade odata cu stabilirea pictorului la 
Arles in Provence, si, din aceasta cauza, 
atat paleta cromatica, cat mai ales temele 
abordate in pictura, se modifica intr-un 
mod radical si extrem de personal.

Asa se face ca, in urmatorul tablou, 
la randul sau o capodopera, tablou pictat 

in perioada in care locuia la Arles, 
intitulat “Podul Langlois” (1888- 54 
per 65 cm, Rijksmuseum Kroller-Muller, 
Otterlo, Olanda), culorile folosite sunt in 
nuante calde, in care domina galbenul 
si albastrul cu nenumarate intarsii 
de verde si albastru-smarald. Toate 
acestea sunt pictate intr-un mod foarte 
precis, mai ales in ceea ce priveste 
contururile, un omagiu bine definit 
adus picturii japoneze, foarte la moda 
in acea perioada printre impresionisti 
si mai toata “lumea boema” a Parisului. 
“Podul Langlois” este pictat in cinci 
versiuni, doua desene si o acuarela, ceea 
ce doveste cu prisosinta ca a fost una 
dintre temele preferate ale artistului, 
la care s-a reintors cu multa placere si 
dedicatie. 

Si in perioada in care a stat in 
sanatoriu i s-a pemis sa picteze in 
imprejurimi, astfel ca in aceasta 
perioada, ia nastere pe panza, intregul 
ciclu denumit “Chiparosi” - 1889-
1890, intre care se fac remarcate doua 
lucrari: “Chiparos” (1889, 95 per 73 
cm, Metropolitan Museum of Art, New 
York) si mai putin cunoscuta “Strada 
cu chiparos si stele” (1890, 92 per 73 cm, 
Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo, 
Olanda). Aceste lucrari sunt concepute 
intr-o tehnica picturala mai putin 
intalnita si anume, prin acoperirea 
panzei in multe straturi successive de 
vopsea, iar culorile folosite cum ar 
fi negrul, verdele sau maronul fiind 
aplicate cu tuseuri largi, curbate, lungi, 
intinse spre cer care dau impresia 
pasiunii si vibratiei intregii compozitii.

Spre sfarsitul vietii, tema folosita 
se schimba din nou, desi tonalitatile 

de culoare si tehnica picturala raman 
in continuare aceeasi, asa cum se 
poate observa si in una dintre ultimele 
panze care poarta numele de “Lan de 
grau cu corbi”  (1890 – 50 per 100 cm, 
Rijksmuseum Van Gogh, Amsterdam), 
lucrare ce infatiseaza un imens lan de 
grau. 

Culorile folosite ca maronul, 
galbenul ocru, albastrul de cobalt sau 
verdele deschis, sunt utlizate pentru 
a exprima dezordine sau disperare, 
trasaturile dure, rezevate, sugerand 
angoasa artistului si viitorul tragic 
imanent. 

Dincolo de diversele teme abordate, 
van Gogh ramane pentru totdeauna, 
pictorul care a dus arta la limitele ei 
absolute, experimentand in pemanenta, 
dar in acelasi timp, folosind intr-o 
maniera inovatoare si inovativa, culorile 
de baza, care au dat prin utilizarea lor 
in diferitele moduri, noi si noi valente 
si intelesuri artei in general, dar care 
s-a apropiat cel mai mult de pictura 
abstracta.

Lan de grau cu corbi Chiparosii

Nusha Davilla

Sursa foto: Wikipedia

http://www.famost.ro


locul unde se intalnesc frumusetea, relaxarea si sanatatea
Migoto Spa

Mazepa 1, str. Melodiei, Bloc Paltin 1 / 0336 114 983 / 0744 604 400
www.migotospa.ro      https://ro-ro.facebook.com/migotospa.ro

centru de infrumusetare
cosmetica
salon masaj
solar
remodelare corporala
epilare
dermopigmentare
microdermabraziune
coafor
bronzare organica
hairstyling

Apasa A I C I
pentru WEB !

https://ro-ro.facebook.com/migotospa.ro


iunie 2015 famost.ro 65

splendida

Sezonul cald se apropie, iar noi 
trebuie sa acordam mai multa 
atentie tenului, corpului si parului. 
Dupa perioada rece in care am cam 

neglijat hidratarea corpului, atentia noastra trebuie 
sa fie indreptata spre acest “detaliu”. 

Cand vorbim de sezon estival, toate ne gadim 
la cum mergem la plaja si ne bucuram de razele 
solare. Poate ca in perioada rece s-au acumulat 
cateva kilograme in plus, iar pielea nu mai are acel 
aspect ferm si hidratat. Tocmai de aceea, o ingrijire 
mai atenta data corpului nostrum este bine venita. 
Procedurile de remodelare corporala sunt vaste, dar 
persoanele neobisnuite cu aceste proceduri pot incepe 
cu impachetarile corporale care ne asigura eliminarea 
retentiei de apa, elimina toxinele si ne hridrateaza in 
profunzime pielea, pentru un aspect cat mai ferm al 

acesteia.

La nivelul fetei, ne putem juca cu o 
paleta variata de tratamente pentru 

necesitatea fiecarei cliente in parte. 
MICRODERMOABRAZIUNEA este o 

procedura non-invaziva care curata tenul 
in profunzime, elimina pielea “moarta” 
de la nivelul fetei si, impreuna cu o 
masca cu uleiuri esentiale, ne ofera 
un aspect fin si luminos. Bineinteles ca 
putem opta si pentru un tratament ceva mai “simplu”, in care sa se foloseasca un peeling light, o masca specifica 
tipului de ten si un ser cu acid hialuronic, pentru a hrani in profunzime tenul.

Parul necesita si el o atentie sporita in perioada calda, mai ales daca mergem la piscine sau la mare. Apa 
tratata a piscinelor si sarea din apa marii, ne usuca parul foarte tare, mai ales daca obisnuim sa il vopsim. 
Recomand folosirea unei masti intens hidratante pe lungimea firului de par 1-2 ori pe saptamana, folosirea unui 
ulei hidratant pe varfuri dupa fiecare spalat sau de fiecare data cand doresc sa intru in apa. Diferentele vor fi 
foarte mari, iar parul tau va arata mult mai bine si mai sanatos. 

Chiar daca este  cald afara, dorim sa folosim machiaje si sa aratam impecabil atunci cand mergem la o terasa 
cu prietenii. Fondul de ten trebuie sa fie unul rezistent la apa, cu o consistenta light pentru a nu incarca tenul. 

Tendintele acestui an, ne permit sa ne jucam si se adapteaza fiecarei preferinte. Machiajul Nude este perfect pentru 
doamnele care doresc un machiaj cat mai natural , care sa le evidentieze trasaturile naturale. Daca vrem sa ne jucam 

un pic, putem sa aplicam un eyeliner negru, dar si in culori puternice,  sau un ruj in culori vesele, atat cat sa pastram 
proportiile, ori alegem sa scoatem in evidenta ochii sau buzele.

Vine

 Articol furnizAt de Migoto SpA

VARA
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recomandari

Filmul Armata 
celor 12 Maimute 
realizat in 1995, 
i-a avut in rolurile 
principale pe 
Bruce Willis, 
Madeleine Stowe, 
Brad Pitt si s-a 
bucurat de un 
real succes, Brad 
Pitt castigand 
Globul de Aur 
pentru prestatia 
sa.

Amanda Schull

Kirk Acevedo
Barbara Sukowa

Emily Hampshire

Aaron Stanford

12 
maimute este un serial SF care se bazeaza pe filmul cu acelasi 

nume din 1995, regizat de Terry Gilliam, inspirat la randul sau de 

scurt metrajul La Jetee din 1962. Serialul a avut premiera pe 16 

ianuarie 2015, primul sezon avand 13 episoade; cel de-al doilea sezon este 

asteptat in 2016.

Actiunea serialului se concentreaza in jurul personajului James 

Cole, care calatoreste in timp cu scopul de a opri un virus fatal, care 

provocase moartea a peste 90% din populatia Terrei. Pentru raspandirea 

acestui virus, se pare este vinovata o organizatie secreta, intitulata 

“Armata celor 12 maimute”. Calatoria in timp se face din anul 2043 in 

zilele noastre, iar James Cole (Aaron Stanford) este ajutat de un virolog 

foarte bun - Cassandra railly (Amanda Schull), de un geniu in matematica 

- Jennifer Goines (Emily Hampshire), de Katarina Jones (Barbara Sukowa) 

- cea care a facut posibila calatoria in timp; interesanta este si prezenta 

unui personaj imprevizbil, cel mai bun prieten al lui Cole - Jose ramse (Kirk 

Acevedo).

12 maimute este un serial captivant, antrenant, care se desfasoara 

pe mai multe planuri si care ne face sa ne punem multe intrebari cu 

privire la reactiile pe care le putem avea in fata unor situatii inedite.
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Ne dorim o viata saNatoasa, si, peNtru acest lucru, facem foarte multe 
lucruri, de la respectarea uNei alimeNtatii cat de cat saNatoase, paNa la 
“sacrificarea” uNor miNute buNe de miscare. suNtem asaltati de o multitudiNe 

de sfaturi legate de acestea, dar poate ca uNele diNtre ele, suNt prea preteNtioase 
peNtru multi diNtre Noi. Haideti sa vedem ce am putea face iNtr-uN mod miNimalist, 
folosiNd cat mai putiNe resurse si cum putem obtiNe maximul diN ceea ce facem!
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Rolul cel mai important in viata 
zilnica, dar si atunci cand faci miscare, 
este alimentatia. Pentru o explozie 
rapida de energie in momentul in care 
incepeti sa faceti miscare, consumati 
o banana. Este alimentul perfect si 
inainte si dupa antrenament, contine 
carbohidrati complexi, fibre si potasiu; 
mai mult decat atat, este usor si nu va 
veti simti lent.

Nu trebuie sa va petreceti ore in continuu intr-o 
sala de sport pe antrenamente pentru a fi in forma!  

Faceti timp de 10 minute sprinturi, e mult mai benefic 
comparativ cu o alergare usoara. Antrenati 

si inima si ardeti si mai multe calorii. 
Nu uitati ca inainte de sprinturile 
solicitante, sa faceti incalzirea pentru 

a evita accidentele!



Inainte de a folosi greutatile, este indicat 
sa faceti exercitii cardio. Acest lucru 
inseamna ca organismul incepe sa intre 
intr-un proces de ardere al caloriilor, 
iar faptul ca vei mari efortul, va fi in 
beneficiul tau, aducand mai multa forta 
in antrenament.



Mentinerea 
acelorasi exercitii, 

cat si a intensitatii efortului, 
nu sunt tocmai benefice, corpul 

intrand intr-o anumita rutina! Aduceti 
diversitate exercitiilor, jucati-va cu 
intensitatea efortului! Cu siguranta 

veti angrena alte grupe de 
muschi, creierul si 

spiritul.



Nu va lasati tentati 
de diverse bauturi 
dulci pentru hidratare! 
Faceti tot posibilul sa 
folositi in acest sens 
o sursa naturala - apa 
de cocos, pentru a 
suplini electrolitii 
pe care ii pierdeti 
in timpul efortului 
prin intermediul 
transpiratiei.



 Odihna este mai mult decat 
necesara, ultimele cercetari 
aratand ca, in conditiile de 
viata actuale, corpul unui 
adult normal, are nevoie de 
aproximativ 9 ore de somn pe 
noapte.

splendida
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In conditiile societatii actuale in care tindem sa stam tot mai mult la birou sau sa avem un 
ritm de viata sedentar, miscarea este un necesar aproape zilnic. Si pentru ca de multe ori, 
spatiul din casa sau din apropiere nu este tocmai potrivit, cea mai viabila solutie este mersul 
la sala. Indiferent ca facem antrenament cardio, fitness, dansuri sau yoga, tot ce reprezinta 
miscare este binevenit. Astfel, va propunem cele mai in voga si eficiente modalitati indoor 

pentru a fi in forma, alegerea insa, va apartine!

Cele mai eficiente exercitii 
cardio pe care le poti face in 
sala ramane bicicleta. Fiecare 
dintre cei care pedaleaza pot 
fi foarte motivati, mai ales 
daca pe fundal exista si muzica 
antrenanta.

Yoga: implicarea 
majoritatii grupelor de 
muschi prin intermediul 
diferitelor pozitii si a 
exercitii, ne da o stare 
de liniste interioara 
si incredere in sine. 
Daca in sala exista si 
un hamac, poti efectua 
exercitii mult mai 
complexe si eficiente!

cele mai in trend modalitati
de a fi in forma

Exercitiile Pilates trebuiesc facute cu mare atentie, de 
aceea este nevoie de un instructor cu multa cu rabdare. 
Vei invata de asemenea, cum sa-ti implici muschii 
“neglijati” de la spate, solduri, pelvis.

Kickboxing-ul este un sport 
foarte antrenant, in care 
este indicat sa incepeti cu 
o incalzire usoara chiar si 
folosind greutati, pentru 
ca apoi sa continuati cu 
secvente repetate de lovituri 
de maini si picioare.

Pentru a-ti creste 
increderea, combina 
kickboxing-ul cu jiu 
jitsu, sau incearca 
alte combinatii de 

arte martiale! 

Aerobicul impletit cu miscari din dansurile latino (samba, cha cha, 
rumba, paso doble) ne face sa rispim multa energie, dar in acelasi 
timp, ne da o stare de foarte buna dispozitie si o forma de invidiat. 

Alte 
exercitii cardio 

eficiente sunt cele 
de grup, in care fiecare 

participant, are sub picioare 
o saltea elastica, cu scopul 

de a reduce impactul asupra 
articulatiilor. Astfel ei vor 

resimti aceste exercitii 
mult mai usor si mai 

relaxant.
Miscatul picioarelor si a soldurilor pe diferite stiluri 
muzicale, face din zumba o foarte buna alternativa 
pentru a fi in forma si a avea o buna dispozitie.

Pentru 
exercitiile 
clasice de 
intensitate 
mare, este 
indicat un 
numar de 

aproximativ 
10 persoane 

pentru ca 
antrenorul 
sa se poate 
concentra 

pe toti 
participantii.
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