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Exfolierea tenului - procedura
;i importan\a ei
~nainte de hidratarea tenului ;i de
aplicarea machiajului este absolut
necesar[ exfolierea.
Zilnic, tenul nostru
este expus diver;ilor
factori nocivi.
Pielea se regenereaz[ zi de zi, iar celulele
noi le `nlocuiesc pe cele
`mb[tr]nite care mor ;i
r[m]n pe piele.
Astfel, prin exfoliere
`ndep[rt[m celulele
moarte care aglomereaz[ pielea ;i
blocheaz[ porii.

Metoda se folose;te de dou[ ori
pe s[pt[m]n[
Exfolierea tenului nu se face zi
de zi, ci de dou[ ori pe s[pt[m]n[.
Pentru a exfolia tenul putem

`ndep[rta celulele moarte cu
ajutorul m[nu;ilor pentru
exfoliere sau al produselor naturale
abrazive, precum cafea, m[lai sau

Beneficiile masajului facial
Masajul
are
efecte
extraordinare asupra corpului
nostru. V-a\i g]ndit vreodat[ c]te
minuni face masajul facial? Ve\i
aﬂa `n cele ce urmeaz[<
~nainte de masajul facial
propriu-zis trebuie s[ parcurgem
etapa demachierii. Efectuarea
masajului facial se face cu o crem[
special[. Abia dup[ masaj se va
aplica tonicul pentru fermitate.
Masajul facial ar trebui s[ se
efectueze de trei ori pe s[pt[m]n[.
Pe l]ng[ faptul c[ acest tip de
masaj are efect de calmare la
nivelul fe\ei, el ofer[ elasticitate ;i
suple\e tenului, `nt[re;te
musculatura fe\ei, ajut[ la
ridicarea pome\ilor ;i reduce
ridurile, mai ales pe cele de
expresie. Masajul facial `l po\i face
acas[ prin mi;c[ri u;oare, lipsite
de brutalitate. ~nainte de a trece la
masaj ai grij[ s[ `\i cure\i foarte
bine fa\a, m]inile ;i s[ ai unghiile
mici.
Liviu Pop

zah[r. Dac[ `\i dore;ti s[ te bucuri
de o exfoliere f[cut[ de
profesioni;ti, atunci e momentul s[
apelezi la cabinetele dermatologice.

Exfoliant po\i s[
`\i prepari ;i acas[.
Ai nevoie de suc
de mere, de suc de
l[m]ie, ro;ii sau
chiar iaurt. L[m]ile con\in acid
citric, pe c]nd
merele
sunt
bogate `n acid
malic.
P[r\i egale din
aceste sucuri
naturale
se
amestec[ ;i se
aplic[ pe fa\[ cu o
dischet[
de
demachiat.
Dup[ c]teva
minute fa\a se va
cl[ti
din
abunden\[ cu ap[
rece.
Aceea;i solu\ie
de exfoliat se
poate prepara
folosind suc de mere `n combina\ie
cu sucul de l[m]ie.
eodora Pop

Machiajul ochilor rotunzi
Se spune c[ ochii sunt oglinda
suﬂetului. Ochii frumo;i atrag aten\ia
din prima secund[ ;i pot fermeca
mai mult dec]t o mie de cuvinte. Nu
toate suntem `ns[ mul\imite de
culoarea ochilor, lucru ce se poate
remedia prin lentile de contact
colorate. Dac[ `ns[ te numeri printre
acelea c[rora nu le place forma
ochilor, aﬂ[ c[ prin machiaj se poate
corecta ;i acestea. Trebuie doar s[ ;tii
c]teva trucuri.
Pentru ochii rotunzi, de exemplu,
secretul este crearea impresiei de
alungire. Folose;te creionul
dermatograf at]t pe linia superioar[
a genelor c]t ;i pe cea inferioar[. ~n
partea superioar[ linia va dep[;i
col\ul exterior al ochiului, ﬁind pu\in
ridicat[ pentru a crea aceast[ iluzie.
Folose;te un fard `n nuan\[ deschis[
pe `ntreaga pleop[ ;i un fard de
nuan\[ medie pe pliul pleoapei ;i pe
linia dermatografului ce dep[;e;te
col\ul ochiului. Rimelul se aplic[ `n
general doar pe genele superioare,
insist]nd asupra jum[t[\ii exterioare.
Laura Micovschi
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Manifestul Pacien\ilor
din România
Preambul
Manifestul pentru Pacien\ii din
România este primul document din
România, redactat sub forma unei
peti\ii, care dore;te s[ vin[ în sprijinul
tuturor pacien\ilor din \ara noastr[,
prin implicarea tuturor actorilor din
domeniul s[n[t[\ii. Este pentru
prima dat[ când pacien\ilor li se ofer[
cu adev[rat posibilitatea de a
participa la adoptarea deciziilor care
îi afecteaz[ în mod direct.
Manifestul pentru Pacien\i
reprezint[ un proiect inovator, ini\iat
de S[n[tatea Media Group, prin
intermediul c[ruia se dore;te tragerea
unui semnal de alarm[ asupra
condi\iei tuturor pacien\ilor din \ara
noastr[. Pacien\ii trebuie s[ se afle în
centrul sistemului de s[n[tate
românesc, îns[ cu prec[dere în luna
martie autorit[\ile statului s[ fie mai
atente la problemele acestora.
Persoane importante din domeniul
s[n[t[\ii, oameni politici, oameni cu
putere de decizie, personalit[\i de
marc[ ale societ[\ii române;ti, lideri
din diferite domenii de activitate
sus\in aceast[ ini\iativ[ ;i vor milita
pentru înf[ptuirea obiectivelor
asumate prin Manifestul pentru
Pacien\i.
Capitolul 1 Pacientul ;i drepturile sale
Art. 1
Prin pacient se înțelege acea
persoană s[n[toas[ sau bolnav[
care utilizeaz[ serviciile de s[n[tate.
(Legea drepturilor pacientului nr.
46/2003 - Art.1)
Art. 2
Pacien\ii au dreptul la îngrijiri
medicale de cea mai înalt[ calitate
de care societatea dispune, în
conformitate cu resursele umane,
financiare ;i materiale.
(Legea drepturilor pacientului nr.
46/2003 - Art.2)
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Art. 3
Pacientul are dreptul de a fi
respectat ca persoan[ uman[, f[r[
nicio discriminare.
(Legea drepturilor pacientului nr.
46/2003 - Art.3)
Capitolul 2 Argumentul
Manifestului
Art. 4
Prin intermediul acestui
Manifest, dorim s[ tragem un semnal
de alarm[ cu privire la problemele
cu care se confrunt[ pacien\ii din
România, pentru a determina
autorit[\ile statului s[ ia m[suri
urgente în scopul îmbun[t[\irii
serviciilor medicale oferite
pacien\ilor, ca beneficiari ai
sistemului de s[n[tate.
Art. 5
Pacien\ii trebuie s[ se afle în
centrul sistemului de s[n[tate
românesc. Pacien\ii trebuie s[
beneficieze de serviciile medicale pe
care le solicit[ într-un timp cât mai
scurt ;i la o calitate maxim[, f[r[
discrimin[ri legate de sex, vârst[,
religie ori ras[.
Art. 6
Este necesar ca actorii implica\i
în sistemul de s[n[tate s[ nu se mai
gândeasc[ doar la g[sirea de remedii
pentru diferitele tipuri de afec\iuni,
ci ;i la nevoile fiec[rui pacient în
parte, întrucât fiecare boal[ se
manifest[ diferit la pacien\i diferi\i.
Art. 7
Fiecare pacient trebuie s[ fie
corect informat asupra bolii de care
sufer[ ;i asupra tratamentelor pe
care ar putea s[ le urmeze. În plus,
informarea trebuie s[ se fac[ în timp
util, \inându-se cont de natura
afec\iunii ;i istoricul medical al
bolnavului. Pacientul trebuie s[ fie
informat dac[ tratamentul pe care
trebuie s[ îl urmeze poate fi efectuat
în \ar[ sau în str[in[tate.
Capitolul 3 Obiectivele
Manifestului
Art. 8
Organizarea Conferin\ei
Na\ionale a Pacien\ilor, în fiecare
an, în luna martie, cu ocazia Zilei
Europene a Pacientului (13 martie).
Acest eveniment, menit s[ faciliteze
comunicarea dintre pacien\i, medici
;i autorit[\ile din domeniul s[n[t[\ii,
creeaz[ un cadru de discu\ii libere
între to\i actorii din sistemul de
s[n[tate românesc. Conferin\a va fi
structurat[ pe parcursul a trei zile, în
care se vor organiza workshop-uri
pe teme de s[n[tate, sus\inute de unii
dintre cei mai reputa\i medici din
România, dar ;i de c[tre
reprezentan\i ai autorit[\ilor din
domeniul s[n[t[\ii.
Art. 9
Instaurarea Lunii Pacientului
din România, în luna martie a
fiec[rui an, începând cu 2010. În
fiecare an, în luna martie se vor

organiza întâlniri între asocia\iile de
pacien\i ;i autorit[\ile din domeniul
s[n[t[\ii, care vor dezbate cele mai
arz[toare teme de interes, pentru ca
reprezentan\ii autorit[\ilor s[
g[seasc[ solu\ii la problemele
pacien\ilor. Propunem ca în fiecare
din cele patru s[pt[mâni ale lunii
martie s[ lans[m dezbaterii publice
câte o problem[ de s[n[tate, în care
pacien\ii, medicii ;i reprezentan\ii
autorit[\ilor statului s[ abordeze
subiecte de interes pentru tema
respectiv[.
Art. 10
Înfiin\area
Avocatului
Pacientului, o institu\ie menit[ s[
apere drepturile pacien\ilor din
România. Aceast[ institu\ie va avea
ca menire ap[rarea drepturilor
pacien\ilor din România în rela\ia cu
medicii ;i autorit[\ile statului.
Avocatul Pacientului va avea rolul de
a solu\iona problemele pacien\ilor,
la solicitarea acestora, ;i de a face
lobby în fa\a autorit[\ilor statului, în
scopul adopt[rii unor m[suri pentru
îmbun[t[\irea situa\iei pacien\ilor
din România (prin facilitarea
accesului la informa\ii, îmbun[tă\irea
calit[\ii serviciilor medicale oferite,
accesul mai rapid la consulta\ii ;i
tratamente de specialitate, atât în \ar[,
cât ;i în str[in[tate, facilitarea
achizi\iei de medicamente gratuite
;i/sau compensate, solu\ionarea
problemelor de malpraxis etc.).
Art. 11
Crearea
Comunit[\ii
Pacien\ilor din România, o
platform[ online structurat[ sub
forma unui forum de discu\ii,
g[zduit[
pe
site-ul
www.infopacienti.ro. Comunitatea
Pacien\ilor se adreseaz[ tuturor
persoanelor interesate s[ afle
informa\ii cu privire la diverse
probleme cu care se confrunt[ în
calitate de pacien\i, dar ;i celor care
doresc s[ împ[rt[;easc[ propriile
experien\e în leg[tur[ cu sistemul de
s[n[tate din \ara noastr[, pentru a
contribui, astfel, la con;tientizarea
anumitor aspecte legate de condi\ia
pacientului român, precum ;i la
facilitarea schimbului de informa\ii
între pacien\i ;i ceilal\i actori din
sistemul de s[n[tate românesc. Cele
mai interesante subiecte dezb[tute
în cadrul Comunit[\ii Pacien\ilor din
România vor fi transmise
reprezentan\ilor autorit[\ilor
statului, pentru a se lua m[suri în
vederea solu\ion[rii problemelor
pacien\ilor. Înscrierea ca membru al
Comunit[\ii se va realiza în mod
gratuit.
Capitolul 4 Adresabilitate
Art. 12
Manifestul se adreseaz[,
deopotriv[, tuturor actorilor
implica\i în sistemul de s[n[tate
românesc< pacien\i, reprezentan\i ai

asocia\iilor de pacien\i din întreaga
\ar[, precum ;i ai organiza\iilor nonguvernamentale interesate de
îmbun[t[\irea condi\iei pacien\ilor,
membri ai Comisiei Europene ;i ai
Parlamentului
European,
reprezentan\i ai Ministerului
S[n[t[\ii, ai Caselor de Asigur[ri de
S[n[tate, ai Direc\iilor de S[n[tate
Public[, oficialit[\i din cadrul
Comisiilor de S[n[tate din Camera
Deputa\ilor ;i Senatul României,
manageri ai spitalelor ;i institu\iilor
de s[n[tate din \ar[, medici, avoca\i,
reprezentan\i ai farmaci;tilor, ai
companiilor farmaceutice ;i ai
companiilor care ofer[ produse ;i
servicii destinate pacien\ilor.
Capitolul 5 Concluzii
Art. 13
Acest manifest va îmbun[t[\i
calitatea ;i eficien\a serviciilor
medicale ;i, mai ales, va ajuta la o mai
bun[ comunicare pacient-medic în
România! :i tu te-ai luptat cu
sistemul sanitar din România? Ai
întâmpinat vreodat[ dificult[\i în a
primi vreo informa\ie de natur[
medical[? Atunci trebuie s[ aderi ;i
tu la acest manifest prin semnarea
acestei peti\ii online!
Art. 14
Dac[ te numeri printre cei
noroco;i care nu s-au confruntat cu
sistemul de s[n[tate din România,
gânde;te-te la milioanele de pacien\i
care întâmpin[ probleme în acest
moment ;i semneaz[ ;i tu aceast[
peti\ie! Vei deveni astfel un
sus\in[tor al acestei cauze, care
poate fi a ta!
Prezentul Manifest este supus
dezbaterii publice pân[ la data de
10 ianuarie 2010. În acest sens,
a;tept[m sugestiile ;i propunerile
dumneavoastr[ pe adresa de e-mail<
manifest@infopacienti.ro.
Vom \ine cont de toate
propunerile primite, iar forma final[
a Manifestului va fi publicat[ pe
platforma www.infopacienti.ro, pe
11 ianuarie 2010. Începând cu data
de 11 ianuarie 2010, Manifestul
pentru Pacien\ii din România este
gata s[ primeasc[ semn[turile
dumneavoastr[!
Platforma www.infopacienti.ro,
realizat[ în parteneriat cu
S[n[tateaTV.ro, principala surs[
de informare în domeniul s[n[t[\ii,
reprezint[ o punte de leg[tur[ între
pacien\i, medici ;i autorit[\ile
statului din domeniul s[n[t[\ii.
Aceast[ platform[ a fost creat[ cu
ocazia Conferin\ei Na\ionale a
Pacien\ilor, eveniment organizat de
S[n[tatea Media Group, ce va avea
loc la Bucure;ti, în perioada 11-13
martie 2010, în scopul inform[rii ;i
îmbun[t[\irii condi\iei pacien\ilor
din România.
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Ce este prioritar< cariera sau
rolul de m[mic[?
Ritmul alert al vie\ii abia ne mai
ofer[ momente libere pentru a le
petrece al[turi de cei dragi. ~n zilele
noastre tot mai multe femei,
devenite mame, `;i `ndreapt[
aten\ia spre carier[. ~n cazul `n care
`n calitate de mam[ ai tot mai pu\in
timp pentru copilul t[u este absolut
necesar s[ g[se;ti o solu\ie.

C]nd are copilul nevoie de
mam[?
Psihologii americani sus\in
ipoteza conform c[reia `ntre 5 ;i 10
ani copiii nu simt pregnant lipsa

p[rintelui, dar la v]rsta
adolescen\ei ei au nevoie s[ ﬁe
ghida\i de adul\i, `n caz contrar
risc]nd s[ porneasc[ `n via\[ prin
gre;eli.
Totodat[, multe mame nu ;tiu
ce s[ aleag[, copilul sau pozi\ia la
locul de munc[? Potrivit
psihologilor, o femeie are
performan\e pe ambele planuri,
at]t `n carier[, c]t ;i `n via\a de
m[mic[.
Pentru asta e nevoie ca mama
s[ ﬁe activ[ peste tot. P]n[ c]nd
copilul ajunge la v]rsta
adolescen\ei mama poate s[ se fac[
renumit[ `n cariera sa, dar din acel
moment via\a de carier[ a mamei
trebuie pu\in modiﬁcat[. Mama e
nevoit[ `n acel moment s[ `i
contureze o personalitate
puternic[ adolescentului ei.

Mama este mereu atent[ la
copilul ei
Nu `nseamn[ c[ mama
adolescentului trebuie s[ se lase de
serviciu, doar trebuie s[ `;i
concentreze aten\ia asupra cre;terii
copilului. Dac[ nu renun\[ la
carier[, dar nici nu `;i modiﬁc[
priorit[\ile `n func\ie de nevoile
copilului, va avea un adolescent cu
probleme comportamentale, un

copil f[r[ perspective. De aceea,
trebuie men\inut un echilibru `ntre
no\iunea de mam[ ;i cea de femeie
de carier[. Mama este mereu atent[
la copilul ei, e prietena sa cea mai
bun[, conﬁdenta.

Vis `mplinit

Pe cel[lalt plan, la locul de
munc[, av]nd o familie fericit[ ;i

un copil c[ruia `i acord[ tot
sprijinul din lume, mama, acum
femeie de carier[, va reu;i s[ se
concentreze ;i s[ ob\ină rezultate
remarcabile. Foarte multe femei ;iau dorit din tot suﬂetul s[ se
remarce profesional ;i s[ aib[ o
familie fericit[, iar cu sprijinul
so\ului ;i al copilului visul acestor
femei se transform[ `n realitate.
Ioana Pop Vladimirescu

Romantismul este cheia ce deschide u;a c[tre o rela\ie perfect[
Chiar dac[ a\i trecut de mult
timp de luna de miere, nu mai
sunte\i la `nceputul c[s[toriei,
rela\ia voastr[ ar trebui s[ r[m]n[
la fel de frumoas[ ca la `nceput.
Esen\a iubirii dintre doi oameni
nu trebuie s[ dispar[.

Fiecare zi `mpreun[ e
motiv de s[rb[toare
Psihologii sunt de p[rere c[
romantismul este cheia tuturor
lucrurilor care se petrec `ntr-un
cuplu. Magia iubirii ar trebui s[ o
simt[ ambii parteneri, iar via\a de
femeie m[ritat[ sau cea de b[rbat
`nsurat se poate foarte u;or
transforma `ntr-una pasional[.
Principalul lucru pe care perechea

de oameni c[s[tori\i trebuie s[ `l
fac[ e s[ `ntocmeasc[ o list[ cu
toate datele importante din via\a
de cuplu. Trece\i pe aceast[ list[
ziua partenerului, aniversarea
mariajului, data la care v-a\i
cunoscut ;i alte lucruri pe care le
considera\i importante `n rela\ia
voastr[. Astfel, ﬁecare zi pe care o
petrece\i `mpreun[ are la baz[ un
motiv de s[rb[toare. C[snicia este
o leg[tur[ `ntre dou[ persoane,
deci trebuie `mp[rt[;it tot ceea ce
este frumos `ntre so\ ;i so\ie.

C[snicia care tinde spre
perfec\iune
So\ia ideal[ este cea care are
mare grij[ de so\ul ei ;i `l alint[ c]t

poate de mult. Nu uita< b[rba\ii
ador[ s[ ﬁe r[sf[\a\i ;i s[ se simt[
importan\i `n via\a so\iei. Astfel,
exprim[-\i sentimentele ;i arat[i ce sim\i pentru el. Speciali;tii au
dovedit faptul c[ e important ca
so\ii s[ comunice ;i s[ se bucure
de ﬁecare clip[ petrecut[
`mpreun[. Tot ace;tia aﬁrm[ c[ o
c[snicie care tinde spre
perfec\iune se atinge exagerat de
greu. Fiecare moment petrecut `n
doi e deosebit de important, ﬁind
o c[r[mid[ solid[ care v[ ajut[ s[
f[uri\i `mpreun[ ceva de durat[.
Cert este c[ la baza unei rela\ii de
durat[ st[ comunicarea. F[r[
comunicare e imposibil ca un
cuplu s[ supravie\uiasc[ chiar ;i o
perioad[ scurt[ de timp.
Marius Pop

Monden
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Cele mai elegante vedete
`n 2009
ceva mai decente ;i mai
raﬁnate.

Victoria Beckham

Vedetele reprezint[ un
model, un exemplu de curaj,
talent sau etalon de frumuse\e,
`n special pentru fani. ~n
acela;i timp, ﬁecare mi;care a
lor este urm[rit[ ;i analizat[,
ﬁecare detaliu cap[t[ importan\[, ﬁecare gaf[ legat[ at]t
de conduit[, c]t ;i de vestimenta\ia abordat[ este parc[
a;teptat[ ;i sanc\ionat[ dur de
c[tre jurnali;ti ;i criticii de
specialitate.
Multe reviste ;i siteuri
alc[tuiesc periodic o serie de topuri,
`n care sunt desemnate anumite
vedete `n func\ie de calitatea
vestimenta\iei pe care o adopt[ la
un anumit eveniment.
De;i remarcile sunt de cele mai
multe ori negative, s[ ne amintim
de exemplele pozitive ale anului
care a trecut.
Vedetele men\ionate mai jos au
avut `n mod constant, at]t pe
parcursul carierei, c]t ;i a
anului precedent, apari\ii
spectaculoase ;i pline de
elegan\[, dar ;i
staruri care au
preferat `n defavoarea unui look
excentric
;i, de
multe ori, lipsit de
bun gust, \inute

Consacrat[ datorit[
rolului de c]nt[rea\[ `n
trupa Spice Girls,
cunoscut[ apoi ca model,
actri\[ ;i femeie de afaceri,
Victoria Beckham practic[ ;i meseria de designer vestimentar.
Indiferent c[ poart[ o \inut[ casual
sau de ocazie,
Victoria adopt[
mereu o atitudine
elegant[. |inutele ;i
silueta sa denot[ un
look `ngrijit ;i o
evident[ preocupare pentru felul
cum arat[.

Blake Lively
Reprezint[ una
dintre tinerele
actri\e care reu;esc
s[-;i aleag[ vestimenta\ia `n func\ie
de conforma\ia lor ;i
de v]rsta fraged[ pe
care o de\in.
Chiar dac[, de
cele mai multe ori,
vestimenta\ia sa este una
foarte elegantă, aceasta nu
este tern[, p[str]ndu-;i aerul
tineresc.

Kate Beckinsale
Actri\a s-a prezentat pe
parcursul anului
precedent `n
\inute pline
de

raﬁnament, de cele mai
multe ori `n conformitate
cu silueta sa zvelt[.
Aceasta a ales s[ poarte
o vestimenta\ie redat[
`n culori mai temperate, cu o croial[ nu
foarte complex[, care
urmeaz[ formele
corpului ;i este lipsit[
de prea multe
decora\iuni.
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sm]nt]n[, 1/2 linguri\[ ulei de
m[sline. Se amestec[ bine toate
ingredientele ;i se maseaz[ u;or
fa\a umezit[. Zah[rul va ajuta la
`ndep[rtarea celulelor moarte. Pe
m[sur[ ce masezi fa\a cristalele se
vor topi, `nl[tur]nd astfel riscul
s[ iri\i tenul datorit[ “excesului
de zel”. Sm]nt]na va hr[ni pielea,
`n timp ce uleiul de m[sline va
pre`nt]mpina deshidratarea
acestuia cauzat[ de cl[tirea cu ap[.
Acum fa\a ta este preg[tit[ s[
absoarb[ toate substan\ele active
care se g[sesc `n masc[.

Chiar dac[ pe plan sentimental
anul 2009 nu a fost tocmai unul
favorabil pentru t]n[ra c]nt[rea\[,
putem spune c[ din punct de
vedere vestimentar aceasta a
adoptat o schimbare beneﬁc[.
Rihanna ne-a demonstrat astfel
c[ poate s[ renun\e, cel pu\in `n
afara scenei, la acel look `nc[rcat ;i
`n oarecare m[sur[ agresiv. Aceasta
a ales s[ poarte rochii ceva mai
elegante, care `i poten\eaz[
feminitatea ;i `i redau o `nf[\i;are
ceva mai cuminte.

M[;ti naturale, `n func\ie
de ten

Taylor Swi

Nici
accesoriile nu ies
prea mult `n
eviden\[, ﬁind alese de
cele
mai
multe ori `n
ton cu vestimenta\ia, de
unde denot[
un look aparent simplu,
`ns[ plin de
elegan\[.

Nicole Kidman
Actri\a de origine australian[
`;i merit[ locul printre cele mai
raﬁnate ;i bine `mbr[cate vedete,
nu doar datorit[ apari\iilor sale din
ultimul an. Aceasta eman[ o
elegan\[ nativ[, impresion]nd de
cele mai multe ori prin stilul s[u
parc[ desprins din alt[ epoc[.
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Folose;te m[;ti adecvate Remedii naturale
sezonului rece
potrivite p[rului t[u

Rihanna

C]nt[rea\a american[ de
muzic[ country-pop s-a bucurat
de un real succes din punct de
vedere profesional `n anul
precedent. Aceasta a primit cel mai
mare num[r de trofee `n cadrul
evenimentului American Music
Awards. ~n ciuda v]rstei foarte
fragede, de doar 20 de ani, Taylor
ne-a demonstrat c[ poate ﬁ foarte
elegant[ ;i stilat[, `ntr-o serie de
\inute realizate din materiale
pre\ioase.

Frumuse\e

Vremea rece ;i-a spus
cuv]ntul ;i parc[ pielea nu
mai are str[lucirea cu care
eram obi;nuite. Crema
hidratant[ nu mai este
suﬁcient[ pentru ca tenul
t[u s[ se simt[ `n largul lui.
Este lipsit de ap[rare `n
fa\a v]ntului ;i a
temperaturilor sc[zute
care `l deshidrateaz[ ;i `l
usuc[. De aceea, iarna
tenul are nevoie de o
`ngrijire special[.
Cur[\area ;i hidratarea care
fac parte din rutina zilnic[ de
frumuse\e trebuie completate de
o `ngrijire suplimentar[. Chiar
dac[ nu e;ti o `mp[timit[ a
produselor cosmetice, ni;te m[;ti
naturale preparate acas[ nu
numai c[ `\i vor asigura o piele
catifelat[, dar `\i vor prilejui ;i un
moment minunat de relaxare,
unul din acele momente pe care
le petreci tu cu tine `nsu\i.

Preg[tirea tenului pentru
aplicarea m[;tii
~n primul r]nd, tenul trebuie
bine cur[\at de machiaj ;i
impurit[\i cu ajutorul unui lapte
demachiant sau a unei solu\ii
micelare. Celulele moarte vor ﬁ
`ndep[rtate prin folosirea unui
exfoliant bl]nd cu particule
abrazive.
Iat[ un exfoliant excep\ional
potrivit tuturor tipurilor de ten
pe care \i-l poti prepara tu singur[<
1 linguri\[ zah[r, 1 linguri\[

Tenul gras cu tendin\[ acneic[ –
masc[ cu argil[ ;i l[m]ie< 3
linguri\e argil[, 1 linguri\[ suc de
l[m]ie. Amestec[ `ntr-un bol
argila ;i sucul de l[m]ie p]n[ ob\ii
o past[ omogen[. M[;tile cu argil[
au ac\iune puriﬁant[, redau
luminozitatea natural[ a tenului,
`l cur[\[ de pete ;i `l toniﬁc[. ~n
plus, sucul de l[m]ie are
propriet[\i
astringente,
antiseptice ;i revitalizante. Se
aplic[ pe fa\[ ;i se cl[te;te cu ap[
c[ldu\[ dup[ 20 de minute.
Ten mixt – masc[ cu lapte ;i
castravete< 3 linguri\e lapte praf
integral, 1 linguri\[ suc de
castravete. Laptele praf se
amestec[ `mpreun[ cu sucul de
castravete p]n[ se ob\ine o past[
ce poate ﬁ aplicat[ pe fa\[.
~n timp ce laptele va catifela
zonele uscate ale tenului, sucul de
castravete va `nl[tura aspectul
lucios al zonei T (frunte, nas,
b[rbie). Se men\ine 15-20 de
minute ;i se cl[te;te cu ap[
c[ldu\[.
Ten uscat – masc[ cu
banan[/avocado ;i miere< 1/2
banan[ sau ½ avocado, 1 linguri\[
de miere. Paseaz[ bine
banana/avocado ;i adaug[ apoi
mierea. Op\ional, po\i ad[uga
c]teva pic[turi de ulei de m[sline
sau de migdale dulci. Amestecul
rezultat se aplic[ pe fa\[ ;i se
`ndep[rteaz[ cu ap[ cald[ dup[
15 minute.
Ai grij[ s[ nu ajung[ masca `n
p[r - banana se lipe;te cu
`nc[p[\]nare de ﬁrele de p[r ;i va
ﬁ o problem[ s[ o sco\i. At]t
banana, c]t ;i avocado sunt fructe
ideale pentru a hr[ni tenurile
uscate sau deshidratate.

Dincolo de folosirea produselor
pe care le g[se;ti `n comer\,
problemele p[rului t[u `;i pot g[si
rezolvarea ;i cu ajutorul produselor
naturale. Fie c[ p[rul t[u este gras,
prea uscat sau degradat, natura `\i
ofer[ suﬁciente solu\ii.

P[rul gras
Acest tip de p[r se va cur[\a cu
un produs special conceput pentru
el, care s[ con\in[ extracte de citrice
;i c]t mai pu\in balsam. O gre;eal[
frecvent[ este alegerea unui ;ampon
pentru men\inerea culorii p[rului,
care con\ine substan\e care `ngra;[
p[rul, ne atrag aten\ia speciali;tii
dermatologi.
P[rul foarte gras necesit[ sp[lare
zilnic[. ~n acest caz se folose;te un
;ampon pentru uz frecvent care
protejeaz[ p[rul ;i scalpul de
deshidratare excesiv[.
Pe l]ng[ folosirea produselor
special concepute pentru p[rul gras,
infuziile sau extractele din plante
sunt de un real ajutor pentru p[r.
Iat[ ce plante po\i folosi pentru a
ameliora aceast[ problem[<

Rozmarin - uleiul de rozmarin este
un tonic ideal pentru p[r, dar mai
ales pentru scalp. Este un important
stimulant pentru r[d[cini,
`ndep[rt]nd cu u;urin\[ excesul de
sebum. De c]teva ori pe s[pt[m]n[,
folose;te infuzia de rozmarin pentru
a-\i cl[ti p[rul.
O alt[ modalitate de a folosi
beneﬁciile acestei plante este aceea
de a turna c]teva pic[turi de ulei
esen\ial de rozmarin `n ;amponul
t[u. Cump[r[ uleiul de rozmarin de
la magazinele cu produse naturiste
;i alege-l numai pe cel 100% natural.
Ceaiul verde - la fel ca ;i rozmarinul,
ceaiul verde este un tonic degresant,
care elimin[ cu succes excesul de
sebum. Din acest motiv este adesea
folosit ca ingredient de baz[ `n unele
produse antiacneice. Pe de alt[
parte, ceaiul verde contribuie la
eliminarea bacteriilor de la nivelul
scalpului ;i combate m[trea\a.
Folose;te infuzia de ceai verde
pentru a-\i cl[ti p[rul la ﬁecare
sp[lare sau de c]teva ori pe
s[pt[m]n[.
Salvia - substan\ele con\inute de
salvie dizolv[ aglomer[rile de
sebum ;i impurit[\i care se pot
depune `n apropierea foliculilor de
p[r. Aceste aglomer[ri sunt des
`nt]lnite `n cazul p[rului foarte gras
;i pot avea efecte destul de nocive
asupra foliculului pilos, contribuind

chiar la pierderea ﬁrelor de p[r, pe
care le “sufoc[“. Po\i folosi salvia
sub form[ de infuzie, dar ;i sub
form[ de ulei pe care s[ `l adaugi `n
;ampon.

P[r uscat ;i degradat
Dac[ excesul de sebum `i ofer[
p[rului t[u un aspect nepl[cut,
cantitatea insuﬁcient[ de sebum are
efecte mult mai d[un[toare asupra
ﬁrului de p[r. Pentru că p[rului t[u
`i lipse;te protec\ia natural[, acesta
se poate degrada ;i se poate rupe
mult mai u;or. Iat[ care sunt
remediile naturale care pot corecta
aceast[ problem[.

Uleiul de jojoba - pentru c[ are
propriet[\i
asem[n[toare
sebumului natural secretat de piele,
uleiul de jojoba ac\ioneaz[ ca un
excelent hidratant. Ajut[ la refacerea
echilibrului natural al scalpului,
ofer[ protec\ie ﬁrului de p[r pe toat[
lungimea, netezind cuticulele, ceea
ce `i ofer[ ;i str[lucire. Folose;te
uleiul de jojoba `n m[;tile tale
hidratante, `mpreun[ cu uleiul de
m[sline, g[lbenu;ul de ou sau uleiul
de susan.
Mu;e\elul - este una dintre cele mai
utilizate plante medicinale `n
`ntreaga lume, ﬁind recunoscut
pentru propriet[\ile sale
antibacteriene. Datorit[ acestei
propriet[\i de baz[, mu;e\elul este
de ajutor ;i p[rului. Reduce
num[rul bacteriilor care se aﬂ[ la
nivelul scalpului ;i combate astfel
m[trea\a ;i pruritul.
Pe de alt[ parte, mu;e\elul
regleaz[ secre\ia de sebum ;i
contribuie la hidratarea adecvat[ a
scalpului. Infuzia de mu;e\el nu este
recomandat[ p[rului vopsit dec]t
dac[ `\i dore;ti ca p[rul t[u s[
dob]ndeasc[ o nuan\[ mai deschis[.
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Clementinele `ndulcesc Fisticul `mbun[t[\e;te
vremurile reci
tranzitul intestinal
Fisticul este esen\ial at]t
din punct de vedere
nutri\ional, c]t ;i pentru
alungarea unor afec\iuni cum
sunt durerile de din\i.
Consumat zi de zi, ﬁsticul
poate reduce riscul de cancer
pulmonar, dar ;i alte boli maligne,
datorit[ vitaminei E pe care o
con\ine. Nu ar trebui s[ lipseasc[
din alimenta\ie deoarece
substan\ele din componen\a sa au
un efect beneﬁc asupra st[rii de
s[n[tate.

Pe timp de iarn[ trebuie s[
consum[m multe fructe, mai
ales cele din gama citricelor.
De ce? Pentru c[ ele con\in
procent mare de vitamina C,
ceea ce ;tim cu to\ii c[ este cel
mai bun ap[r[tor al
organismului `mpotriva
r[celii, gripei ;i a altor
afec\iuni ce ne pot ataca pe
timp de iarn[.
Iat[ una din fructele din
categoria citrice care, pe l]ng[
faptul c[ ne bombardeaz[
organismul cu s[n[tate, sunt ;i
zemoase ;i dulci.
Clementinele
sunt
o
combina\ie `ntre o portocal[ dulce
;i o mandarină. Cu toate acestea, ele
au un gust dulce, mult[ zeam[ ;i nu
au s]mburi. Astfel, este o pl[cere s[
le consuma\i ;i chiar indicat s[ le
oferi\i copiilor dup[ mese sau `n
loc de gust[rile dintre mese. E
important s[ descoperim acele
fructe care nu doar s[n[tatea redau
trupului nostru, ci ;i pl[cere de a le
consuma.
Cel mai des, clementinele se

`nt]lnesc `n sezonul rece. Azi se
cultiv[ `n \[ri precum Maroc,
Africa de Sud, Peru, Chile,
Australia ;i în California. Pe l]ng[
vitamina C ;i antioxidan\i, ele
con\in ;i acid folic, ﬁbre ;i potasiu,
devenind astfel o alternativ[
s[n[toasă `n ceea ce prive;te o
gustare dulce cu mul\i nutrien\i.
Ca orice fruct, ;i clementinele
au p[r\i mai bune ;i mai rele `n
acela;i timp. Ceea ce e pozitiv la ele
este c[ sunt surse excelente de ﬁbre
alimentare, tiamin[, acid folic,
potasiu ;i vitamina C, avand un
conținut mic de sodiu. Pe de alt[
parte, cea mai mare parte din
caloriile furnizate de clementine
provin din zaharuri.
Ele pot ﬁ m]ncate liber, folosite
`n salate de fructe, ca ornament
pentru pr[jituri sau stoarse ;i
consumate ca suc.
Dac[ dori\i s[ urma\i o diet[ de
dezintoxicare, pute\i folosi cu
`ncredere clementinele. Majoritatea
dietelor de dezintoxicare sunt
foarte restrictive ;i, deseori, ele
cresc probabilitatea deﬁcien\elor
nutri\ionale.
Gabriela Pu;ca;iu

O surs[ excelent[ de
minerale

Fisticul con\ine cupru, care
este important pentru s[n[tatea
organismului, a \esutului
conjunctiv din oase ;i organe, dar

riscul apari\iei hemoroizilor.~n
plus ﬁbrele controleaz[ glicemia ;i
reduc riscul dezvolt[rii anumitor
tipuri de cancer.
Fisticul are un efect beneﬁc
asupra durerilor de cap provocate
de stres, datorit[ unui antioxidant
numit resveratrol. Astfel,
consum]nd `n ﬁecare zi aceste
semin\e po\i reduce efectele
stresului asupra tensiunii
arteriale. ~n plus are un rol
important `n tranzitul intestinal,
ﬁind una din semin\ele cele mai
bogate `n ﬁbre, acestea av]nd un
rol important `n tranzitul
intestinal, stimul]nd contrac\iile
intestinului.
Fisticul ajut[ ;i `n problemele
cardiovasculare
datorit[
con\inutului de potasiu, av]nd
rolul de a sc[dea nivelul
colesterolului din s]nge. Luteina
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Piure ;i chiftelu\e la cuptor

- 1 pachet aluat de foietaj
- 24 ciuperci Champignon mari
- 250 gr ;unc[ de pui afumat[
- 1 ou mare
- 150 gr parmezan ras
- sare, piper
- p[trunjel
- unt

Mod de preparare<

Ingrediente<
-1 kg de cartoﬁ
- sare, piper
- cca. 200 ml lapte
- 2 linguri de unt
- nuc;oar[ ras[
- 3 ro;ii
- 1 ceap[
- 400 gr carne tocat[ de vit[
- boia de ardei dulce
- 2 linguri de ulei
- 50 gr ca;caval ras
- 1 lingur[ busuioc tocat
Sp[la\i cartoﬁi ;i ﬁerbe\i-i `n
coaj[ cca. 25 de minute. Scurge\ii, cur[\a\i-i de coaj[ ;i pasa\i-i c]t
`nc[ sunt calzi. Ad[uga\i laptele

ﬁerbinte ;i untul. Condimenta\i
cu sare, piper ;i nuc;oar[. T[ia\i
ro;iile cubule\e, `ngloba\i-le `n
amestecul de mai sus ;i `ntinde\i
piureul `ntr-o form[ de suﬂeu
uns[ cu gr[sime.
Pre`nc[lzi\i cuptorul la 200°C.
T[ia\i ceapa cubule\e. Amesteca\io cu sarea, piperul, boiaua ;i
carnea ;i fr[m]nta\i-le. Cu
m]inile umede forma\i chielu\e
;i pr[ji\i-le cca. 5 minute `n ulei.
A;eza\i-le apoi peste piureul din
form[. Turna\i gr[simea r[mas[
`n tigaie.
Pres[ra\i ca;cavalul ras ;i
coace\i totul `n cuptor cca. 20 de
minute. ~nainte de ser vire,
pres[ra\i ;i pu\in busuioc
proasp[t.

Cartofi cu ciuperci la cuptor
Ingrediente<

Indica\ii terapeutice

Fisticul este o surs[ bogat[ de
ﬁbre care ajut[ tractul digestiv,
absorbind apa ;i prevenind
constipa\ia> `n acest fel reduce ;i

con\inut[ de ﬁstic are rolul de a
combate blocarea arterelor
sangvine. Luteina ;i zeaxantina
con\inute de ﬁstic au rolul de a
proteja
vederea.
Totu;i
nutri\ioni;tii recomand[ un
consum moderat de ﬁstic,
deoarece poate determina
cre;terea `n greutate. Este
recomandat un pumn de ﬁstic
zilnic pentru un stil de via\[
s[n[tos.
O por\ie de ﬁstic (aproximativ
30 g miez) furnizeaz[ 20% din
necesarul zilnic de vitamina B6,
ﬁind necesar pentru buna
func\ionare a sistemului imunitar,
`n producerea hemoglobinei.
Ajut[ la men\inerea unor niveluri
normale ale glicemiei atunci c]nd
aportul caloric este sc[zut.
Dana T.

Pache\ele cu ciuperci
Ingrediente<

Mod de preparare<

;i
pentru
s[n[tatea
cardiovascular[.
Manganul joac[ un rol
important `n formarea oaselor ;i
`n metabolizarea proteinelor,
gr[similar ;i carbohidra\ilor.
Magneziul
regularizeaz[
temperatura corporal[, permite
contrac\ia nervilor ;i a mu;chilor.
Potasiul este vital pentru buna
func\ionare a tuturor celulelor din
organism. Deﬁcien\a de potasiu
poate determina hipertensiune
arterial[, apari\ia pietrelor la
rinichi, afec\iuni cardiovasculare
;i atacuri cerebrale.
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- 750 gr de cartoﬁ
- 3 linguri ulei de m[sline
- sare, piper
- 150 gr ciuperci champignon
- 2 pachete de legume congelate
(300 g)
- 3 ou[

- 1 g[lbenu;
- 125 ml de lapte
- 5 linguri de sm]nt]n[

Mod de preparare<
Fierbe\i cartoﬁi `n coaj[ 15-20
de minute, cur[\a\i-i ;i t[ia\i-i `n
jum[tate sau `n sferturi. Pr[ji\i-i
`n ulei cca. 10 minute,
amestec]ndu-i cotinuu, p]n[
devin crocan\i. Condimenta\i-i cu
sare ;i piper.
Pre`nc[lzi\i cuptorul la 200°C.
A;eza\i cartoﬁi `ntr-o form[ de
suﬂeu. Preg[ti\i ciupercile, t[ia\ile `n jum[tate ;i pr[ji\i-le `n
gr[simea r[mas[. Ad[uga\i
legumele din pung[ ;i c[li\i-le 35 minute.
Bate\i ou[le, g[lbenu;ul,
laptele ;i sm]nt]na, condimenta\i
totul ;i turna\i acest amestec peste
cartoﬁi din form[. Da\i suﬂeul la
cuptor 30-40 de minute. Orna\i
suﬂeul cu rozmarin.

Ciupercile se spal[ ;i se cur[\[
de pieli\e, iar apoi li se
`ndep[rteaz[ picioru;ele ;i se pun
la ﬁert 5 minute, `n ap[ cu sare.
Picioru;ele de la ciuperci se toac[,
la fel ;i ;unca de pui afumat[ ;i
pu\in p[trunjel> se c[lesc toate `n
unt.
Lu[m tigaia de pe foc, l[s[m
pu\in la r[cit ;i ad[ug[m
parmezanul ras, astfel `nc]t s[ nu
se topeasc[, ci doar s[ se
omogenizeze.
Umplem p[l[riile ciupercilor
cu compozi\ia rezultat[ ;i post[m
ﬁecare p[l[rie pe c]te un p[tr[\el
de aluat, uns cu o parte din oul

b[tut. Marginile aluatului se
`mp[turesc ulterior `n jurul
ciupercii.
Se pun toate p[l[riile astfel
`mpachetate `ntr-un vas
termorezistent care se d[ la
cuptor, la 180°C p]n[ se
rumene;te aluatul.

Pl[cint[ cu iaurt
Ingrediente<

Aluat fraged<
- 150 gr f[in[
- 150 gr migdale m[cinate
- 1 pache\el zah[r vanilinat
- 1 g[lbenu;
- 1 praf de sare
- 150 gr unt
Umplutur[ ;i topping<
- 100 ml fri;c[
- 500 gr iaurt slab
- sucul de la 1 portocal[
- 2 linguri amidon alimentar
- 4 albu;uri
- 100 gr zah[r pudr[
- 5 portocale
- 2 linguri ﬁstic tocat

Mod de preparare<
Fr[m]nta\i ingredientele
pentru aluat `mpreun[ cu untul
rece, t[iat cuburi. Forma\i o sfer[
din aluat, `nf[;ura\i-o `n folie

alimentar[ ;i l[sa\i-o cca. 1 or[ la
frigider. ~ncinge\i cuptorul la 200°
C. ~ntinde\i aluatul, apoi tapeta\i
cu el o form[ de suﬂeu (diametrul
26 cm). A;eza\i o h]rtie de copt
peste el ;i c]teva boabe de fasole
sau maz[re ;i coace\i-l cca. 10
minute. ~ndep[rta\i h]rtia ;i
boabele, apoi reduce\i temperatura
la 170°C. Bate\i fri;ca bine.
Amesteca\i iaurtul cu sucul de
portocale, apoi `ncorpora\i fri;ca.
Pres[ra\i amidonul ;i amesteca\i.
Bate\i albu;ul, apoi turna\i zah[rul
pudr[ `n ploaie. Ad[uga\i spuma de
ou `n crem[. ~ntinde\i amestecul
cu iaurt peste aluat ;i coace\i-l cca.
35 de minute.Cur[\a\i portocalele,
desp[r\i\i-le `n felioare, apoi t[ia\ile pe lat. A;eza\i felioarele de
portocale peste pl[cinta care a stat
deja la rece ;i pres[ra\i-o la ﬁnal cu
ﬁstic.
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Thalia< “Am `nv[\at s[ m[ bucur de via\[, s[ fiu eu `ns[mi”
Mai devreme sau mai
t]rziu, cu to\ii ne trezim `n
fa\a unui punct de r[scruce `n
via\[. O experien\[ ne
determin[ s[ ne schimb[m sau
m[car s[ ne reevalu[m
drumul nostru `n via\[.
Motivul poate ﬁ un moment
de fericire sau unul de triste\e.

de niciun folos, care te `njose;te ;i
care-\i ia spontaneitatea. Sunt
momente `n care evaluezi totul ;i
c];tigi ceea ce este cel mai simplu
– iubirea, familia, ﬁin\ele dragi
care-\i sunt al[turi `n orice
circumstan\e, bune sau rele.”
Sensibilitatea este singurul
lucru care “l-a p[strat” de la vechea
alia. “Sunt foarte practic[,
sincer[, iubitoare, pasionat[ ;i
distractiv[. Cealalt[ alia era
foarte complicat[, o perfec\ionist[
care uita s[ se bucure de lucrurile
pe care le f[cea... Asta a r[mas `n
urm[.”

La fel a p[\it ;i alia, care dup[
ce a devenit mam[ `n urm[ cu 2 ani
s-a `mboln[vit. Ea a fost
diagnosticat[ cu boala infec\ioas[
Lyme (care la `nceput provoac[
irita\ii de piele, dar poate afecta
articula\iile ;i sistemul nervos),
dup[ ce a fost mu;cat[ de o c[pu;[.
“Am sim\it că via\a mea se scurge.
Am uitat de bani, de faimă, de
succes. Fără sănătate, nu ai nimic.
M-am sim\it mizerabil. Părul îmi
cădea, pielea mi se usca. Luam 30
de pastile pe zi”, a declarat alia,
în emisiunea de divertisment “El
Show de Cristina”.
Dar, a;a cum ;tim, totul se
`nt]mpl[ cu un anumit motiv, chiar
dac[ uneori ne este greu s[
`n\elegem.
La 37 de ani, alia se simte
plin[ de energie ;i for\e noi ;i este
convins[ c[ secretul succesului st[
`n bucuria pe care trebuie s[ o avem
pentru ﬁecare clip[ din via\a
noastr[. Ea este decis[ s[ se
respecte ;i s[ renun\e la
complica\iile de prisos.
Rezultatul acestui proces de
schimbare este “Primera ﬁla”
(lansat `n decembrie), primul
album live (CD-DVD) din cariera
ei. La `nregistr[rile care au avut loc
pe 30 iulie 2009, `n fa\a unui public
select la BankUnited Center din
Miami, artista a ap[rut a;a cum
este ea `n via\a real[, f[r[ \inute
extravagante ;i dansatori.
Cadrul intim `n care a avut loc
spectacolul a f[cut-o s[ se simt[ ca
`n familie. I-a fost pu\in greu s[
renun\e la conceptele care au stat
`n spatele carierei, av]nd `n vedere
c[ de la `nceputurile ei `n industria
muzical[ a `ncercat de toate, “am
fost ca un cameleon”, dup[ cum
declar[ chiar ea.

Se va preocupa de sculptură
și de meditație

“Ai curajul să ﬁi tu însăți”
A `ncercat ca ﬁecare apari\ie a
ei s[ ﬁe special[ ;i mai ales diferit[,
mai excentric[, unic[. “Dar la un
moment dat mi-am spus ’Renun\[
la toate aceste m[;ti, ai curajul s[
ﬁi tu `ns[\i’. Consider c[ a fost ceva
pozitiv ;i necesar pentru mine ca
artist.”
Na;terea ﬁicei sale i-a dat

ocazia s[ lase de-o parte
comportamentele care nu-i erau
pe plac ;i s[ accepte noi provoc[ri.
“A fost momentul ideal pentru ca

visul meu de-o via\[ - s[ c]nt
unplugged - s[ devin[ realitate.
Mereu am vrut s[ fac acest lucru,
dar nu am avut echipa dornic[ s[

m[ sprijine.” (Ea a semnat un nou
contract cu casa de discuri Sony).
Boala de care a suferit a scos la
suprafa\[ o for\[ pe care nici alia

nu ;tia c[ o posed[. Aceast[ for\[
a transformat-o `ntr-o alt[
persoan[. “Azi m[ respect mai
mult, respect ceea ce simte inima

mea, cum simte ;i c]nd `mi spune
’f[ asta’. Vreau s[ tr[iesc clipa, s[
m[ bucur de tot ce e `n jurul meu
;i s[ ﬁu eu `ns[mi.”

Cu astfel de experien\e, ea a
avut ocazia s[ se g]ndeasc[ ;i la ce
trebuie s[ renun\e< “ceea ce te
deranjeaz[, ceea ce nu-\i mai este

De;i este foarte ocupat[ - e
mam[, so\ie, c]nt[rea\[, actri\[,
impresar[, prezentatoare radio,
scriitoare ;i ﬁlantroap[ - `;i mai
dore;te s[ exploreze ;i o alt[ fa\et[
personal[. “Vreau s[ sculptez. Simt
ca ;i cum ar ﬁ ceva necesar s[ fac.”
~n toate acestea e nevoie de un
echilibru, iar alia a `nv[\at s[-;i
identiﬁce priorit[\ile ;i s[ aib[ o
agend[ foarte bine organizat[.
“Cred mult `n munca de echip[>
singur e foarte greu s[ reu;e;ti s[
te ocupi de toate. Munca `n echip[
e cheia succesului.” La fel
procedeaz[ ;i cu ﬁica ei Sabrina
Sakaë. “C]nd eu muncesc, Tommy
e cel care are grij[ de ea. Dac[ el are
de lucru, r[m]n eu cu Sabrina. Ne
organiz[m foarte bine timpul.”
C]nd este singur[ `i place s[
mediteze, s[ `nchid[ ochii ;i, `n
lini;te, s[ se decontecteze de toate.
“~mi pun toat[ via\a mea `n m]na
lui Dumnezeu, `n puterea Lui. Nu
vreau s[ planiﬁc nimic, las totul s[
vin[ de la sine. Acesta e un alt lucru
pe care l-am `nv[\at dup[ na;terea
ﬁicei mele ;i boala pe care am avuto. Totul se `nt]mpl[ cu un anumit
scop.”
alia nu se teme de v]rsta de
40 de ani, deoarece se simte
minunat. “Sunt foarte mul\umit[,
at]t din punct de vedere ﬁzic, c]t
;i al activit[\ilor mele. M[ simt de
23 de ani, dar v]rsta mea mental[
;i emo\ional[ este de 100 de ani.”
:i celorlalte femei le recomand[
s[ cread[ `n propriile lor instincte,
s[ le urmeze. Iar dac[ la un
moment dat acestea nu mai
func\ioneaz[, s[-;i fac[ o autoanaliz[ care s[ le permit[ s[ se
schimbe, s[ ﬁe mai puternice.
“Toate visele se pot `mplini.
Trebuie doar s[ le d[m voie s[ intre
`n vie\ile noastre.”
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Exerci\ii simple pentru bra\e
de invidiat
unui corp armonios, dar ;i la
`mbun[t[\irea circula\iei
s]ngelui ;i a capacit[\ii de
concentrare.
Mi;carea bra\elor ;i aspectul
acestora reprezint[ un mijloc de
comunicare, transmi\]nd mesaje ce
pot tr[da nervozitate, ner[bdare,
for\[, control, relaxare, senzualitate
etc. Forma bra\elor poate conferi
femeilor ging[;ie, feminitate,
tandre\e ;i tocmai de aceea este at]t
de important aspectul acestei p[r\i a
corpului. S[ ai bra\e cu care s[ te
m]ndre;ti nu e neap[rat un dar de
la natur[. Mu;chilor trebuie s[ le dai
forma pe care \i-o dore;ti ;i e necesar
s[ `i `ntre\ii prin antrenamente
regulate. Bra\e frumos deﬁnite ob\ii
numai dup[ ce depui efort. Nimic nu
pic[ din cer! Dac[ `ns[ nu ai timp s[
mergi la sal[, iat[ c]teva exerci\ii care
te pot ajuta s[ `\i men\ii tonusul
muscular la nivelul bra\elor.

Un corp frumos ;i bine
`ntre\inut `\i va conferi
`ncredere `n tine ;i o g]ndire
pozitiv[. Este recunoscut

faptul c[ o serie de exerci\ii
ﬁzice
practicate
cu
regularitate ;i minimum de
efort contribuie la men\inerea

Nu uita de `nc[lzire!
Ai nevoie de dou[ gantere, care
pot varia `ntre 0,5 si 3 kilograme, `n
func\ie de greutatea ﬁzic[ a ﬁecărei

persoane. Nu ai gantere? Nicio
problem[, acestea pot ﬁ `nlocuite cu
succes de dou[ sticle de ap[
mineral[. ~nc[lzirea nu este numai
necesar[, ci obligatorie, pentru a
preg[ti tendoanele ;i articulațiile `n
vederea efortului. A;adar, nu uita s[
faci `nc[lzirea, dup[ care esti gata s[
`ncepi.
Cu acest prim exercițiu `\i vei
lucra musculatura bicep;ilor. Po\i s[
te ui\i la emisiunea preferat[, s[
ascul\i muzic[ ;i `ntre timp s[ execu\i
aceste mi;c[ri simple, c]te 10-15
zilnic. Ridic[ ganterele, pe r]nd cu
ﬁecare m]n[, inspir]nd ;i expir]nd.
Fiecare mi;care trebuie s[ ﬁe lent[,
controlat[ ;i nu uita s[-\i men\ii
spatele drept!
Al doilea exerci\iu se
concentreaz[ asupra musculaturii
tricep;ilor. Nu este deloc preten\ios,
nu ai nevoie dec]t de un scaun solid.
Pune m]inile la spate pe scaun ;i
ridic[-\i corpul lent. Se recomand[
c]te o serie de 10-15 mi;c[ri zilnic.
Acest gen de exerci\iu, care implică
ridicarea `ntregii greut[\i corporale,
`\i va “impune”, `n timp, ;i o pozi\ie
corect[, protej]ndu-\i `n acela;i timp
sistemul osos.
V. Shibata

Tehnici de relaxare a mu;chilor g]tului
Te sup[r[ g]tul? Dac[
munca ta de zi cu zi
presupune s[ stai `ntr-un
birou, `n fa\a calculatorului,
aceast[ problem[ poate
deveni deranjant[ ;i `\i poate
afecta programul de lucru.
Folosind degetele de la m]na
dreaptă, caut[ prin palpare punctul
`n care capul si coloana vertebrala
se unesc. Odată localizat acest
punct, apasă cu degetul arătător și
cel mijlociu, cre]nd mici rota\ii.
Men\ine presiunea ;i repet[ aceste
rota\ii timp de c]teva minute.
Continu[ aceste mi;c[ri de
rota\ie, pres]nd, ;i coboar[ pe
coloan[ p]n[ c]nd ajungi la punctul
de `nt]lnire al coloanei cu umerii. ~n
zona corectă, vei g[si o proeminen\[
osoas[. Execut[ mi;c[rile de rota\ie
asupra acestui loc, ap[s]nd timp de
c]teva minute. Cu ajutorul m]inii
drepte, prinde mu;chii g]tului din

partea st]ng[ ;i maseaz[-i
aproximativ dou[ minute. Repet[
;i `n cealalt[ parte folosind tot m]na
dreapt[.
Dup[ ce ai terminat masajul,
prinde `n palm[ mu;chii g]tului,
din ambele p[r\i, ;i str]nge-i,
p[str]nd presiunea `n jur de 40 de
secunde. Tot prin mi;c[rile de
rota\ie efectuate cu ajutorul
degetelor, executate `n primii doi
pa;i, se ac\ioneaz[ ;i asupra
mu;chilor, `ncep]nd de la baza
g]tului p]n[ la cap.
Repet[ mi;c[rile pe ambele
p[r\i ale g]tului. Pentru o mai bun[
relaxare a mu;chilor, ﬁnalizeaz[
masajul execut]nd c]teva exerci\ii
u;oare. Apleac[ `ncet capul spre
st]nga, apoi spre dreapta ;i repet[
aceste mi;c[ri de c]teva ori. Acelea;i
mi;c[ri, dar executate `n fa\[ ;i apoi
`n spate. Nu te gr[bi ;i efectueaz[
aceste exerci\ii u;or. Evit[ mi;c[rile
bru;te.
V. S.

Diet[
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Scap[ de kilogramele
acumulate de s[rb[tori
de grapefruit, acesta ﬁind un fruct
ideal `n cura de sl[bire prin
contribu\ia sa la arderea
gr[similor.

S[rb[torile au trecut de ceva
vreme ;i au l[sat `n urm[ c]teva
kilograme `n plus corpului t[u? E
momentul s[ `ncepi s[ `\i faci griji,
mai ales dac[ e;ti genul de
persoan[ care `;i face probleme
cu privire la siluet[.

M[n]nc[ pu\in ;i des
Dieta de ianuarie presupune
s[ avem mai multe mese pe zi, s[
nu ne rezum[m la a m]nca p]n[
la satura\ie oridec]teori ne a;ez[m
la mas[.
Evident, trebuie s[ m]nc[m
pu\in ;i des. Nutri\ioni;tii sunt de
p[rere c[ dou[ mese zilnice
trebuie s[ ﬁe constituite din
fructe, acestea acceler]nd
metabolismul.
Regimul alimentar va avea
rezultatele urm[rite dac[ `l
asociem cu pu\in[ mi;care. Chiar
dac[ nu ai abonament la sala de
ﬁtness, po\i face mi;care zilnic.
Ie;i la plimbare, mi;c[-te, alearg[
dac[ ai chef.
Ioana V.

Grapefruit dup[ ﬁecare
mas[
Speciali;tii vin cu c]teva
solu\ii pentru persoanele care au
exagerat cu m]ncarea de Cr[ciun
;i Anul Nou ;i nu ;tiu cum pot da
mai repede jos kilogramele
acumulate `n decembrie.
Evident, e necesar s[ sl[bim
f[r[ a apela la `nfometare,
deoarece organismul va folosi
caloriile acumulate pe post de
rezerv[ ;i rezultatul va ﬁ tocmai
ceea ce nu ne-am dorit.
Dup[ ﬁecare mas[ ar trebui s[
consum[m cel pu\in o jum[tate

Femeile trecute de 40 de ani
;i cura de sl[bire
`ndulcite

Femeilor trecute de 40 de ani
le este mult mai greu s[ sl[beasc[.
Aceasta este p[rerea speciali;tilor
`n nutri\ie.
Din p[cate, dup[ 40 de ani
kilogramele se adun[ mult mai
u;or. Asta din cauz[ c[
metabolismul `;i domole;te elanul
;i acumul[rile de \esut adipos se
accelereaz[.

Renun\[ la b[uturile
carbogazoase, acidulate ;i

Pentru a avea totu;i o siluet[
de invidiat, trebuie s[ avem grij[
ce m]nc[m. Astfel, e momentul s[
adopt[m c]teva reguli de
alimenta\ia la aceast[ v]rst[. ~n
primul r]nd se renun\[ la
b[uturile carbogazoase, acidulate
;i `ndulcite. Acestea se vor `nlocui
cu ap[. ~n ﬁecare zi o femeie
trebuie s[ consume cel pu\in doi
litri de ap[.
Dup[ 40 de ani problemele
metabolice au risc crescut, astfel
trebuie diminuat consumul de
zah[r raﬁnat. Un stil de via\[
dezordonat asociat cu stresul duce
la apari\ia diabetului.

G[te;te cu ulei de m[sline
Un alt aspect pe care trebuie
s[ `l ai `n vedere este cantitatea de
sare din m]ncare.
Aceasta trebuie atent
supravegheat[. Consum[ zilnic

cereale integrale
Nu numai c[ fac bine la
digestie, comb[t]nd constipa\ia ;i
reduc]nd balonarea, ci au ;i
pu\ine calorii `n timp ce sunt
bogate `n minerale ;i ﬁbre.
M[n]nc[ ;i produse lactate cu un
con\inut mic de gr[sime, g[te;te
cu ulei de m[sline ;i nu abuza de
carne. ~n schimb, po\i consuma
c]t de multe fructe ;i legume. :i
dup[ 40 de ani trebuie respectat[
regula celor trei mese zilnice.
eodora Pop
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Diet[ pentru
reducerea
celulitei
Probabil ai `ncercat mai multe
tratamente `mpotriva celulitei ;i
nu ai ajuns la niciun rezultat. Teai g]ndit m[car o dat[ c[ regimul
alimentar conduce la aceast[
problem[?
Celulita este accentuat[ de
alimentele prea grase, de toxine,
exces de sare ori zah[r.
Combinate cu un stil de via\[
sedentar, duc la un efect inestetic
;i nes[n[tos.
Principala cauz[ a apari\iei
celulitei este acumularea de toxine
sub piele, `n stratul adipos, care `;i
m[re;te volumul. Ei bine, cea mai
eﬁcient[ metod[ de a ameliora
aspectul celulitei este un stil de
via\[ s[n[tos prin adoptarea unei
diete adecvate.
~n primul r]nd, trebuie s[ evi\i
gr[simile saturate, carnea ro;ie,
`ndeosebi cea de porc, ;i produsele
lactate integrale. Evit[ carbohidra\ii simpli ca f[ina alb[,
p]inea ;i orezul ;i elimin[
toxinele, `nlocuindu-le cu fructele.
Marius Pop

Alimente
indicate `n cura
de sl[bire
Indiferent de cura de sl[bire
pe care o urmezi, este foarte clar
c[ sunt alimente interzise ;i
alimente recomandate. Orice
diet[ ai urma, trebuie s[ consumi
alimente bogate `n nutrien\i,
deoarece au un con\inut mai mic
de calorii.
Iat[ c]teva alimente minune
care nu ar trebui s[ lipseasc[ din
diet[< avocado, unul dintre cele
mai s[\ioase fructe, uleiurile
vegetale, merele ;i perele, care la
r]ndul lor sunt s[\ioase ;i te fac s[
ui\i de m]ncare pentru o bun[
bucat[ de timp.
Din diet[ nu trebuie s[
lipseasc[ ﬁbrele, ardeiul iute, care
stimuleaz[ metabolismul ;i prin
urmare ajut[ la arderea gr[similor,
ou[le ;i somonul. Introduse
treptat `n dieta pe care o urmezi,
asociate cu un consum de ap[ de
minim doi litri zilnic, aceste
alimente te vor ajuta enorm
pentru atingerea \elului.
Liviu Pop
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Cele mai neinspirate alegeri
vestimentare `n 2009
Chiar dac[ `ncerc[m s[
`ncepem anul `ntr-o not[
mai optimist[, au existat ;i
vedete care nu au fost tocmai
inspirate atunci c]nd vine
vorba de vestimenta\ie `n
anul precedent.
~ntruc]t gre;elile sunt
omene;ti, speciali;tii au
luat `n vizor doar acele
staruri care au s[v]r;it
constant, pe parcursul anului
2009, o serie de gafe
vertimentare.

Shakira

C]nt[rea\a a f[cut o ﬁxa\ie
pe un anumit tip de rochie
sumar[, banal[ din punct de
vedere al croielii, de multe ori
nepotrivit[ pe conforma\ia sa ;i
care nici nu a variat foarte
mult de la o apari\ie la
alta.

Katy Perry

Cu excep\ia c]torva
momente `n care a ales
s[ poarte o serie de
rochii mai elegante,
artista pare s[ prefere
\inutele care dezv[luie
foarte mult formele
corpului, din materiale sclipitoare ;i
culori stridente.
Ar putea s[ `;i
eviden\ieze feminitatea ;i prin \inute
ceva mai decente.

Leona Lewis

~n 2009, artista britanic[
nu a fost tocmai inspirat[
atunci c]nd vine vorba de lookul s[u.
Aceasta a ales o serie de
\inute redate prin croieli ;i
lungimi care nu o avantajau
foarte mult, iar `n materie de
`nc[l\[minte alegerea a fost de
multe ori ;i mai nepotrivit[.

Drew Barrymore

Gre;elile s[v]r;ite de actri\[
`n materie de vestimenta\ie sau situat `n lan\, de la alegerea
unor \inute redate `n culori prea
pale, care nu `i complimentau
deloc tenul s[u foarte deschis,

Cosmetic[
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Remedii pentru
unghii fragile
nes[n[toas[, folosirea agresiv[ sau
`n exces a produselor pentru
`ngrijirea unghiilor ;i folosirea
unghiilor false/gelului/acrilului,
deoarece toate presupun `n
primul r]nd pilirea unghiei tale
naturale.

p]n[ la o serie de haine
reprezentate `n culori \ip[toare.
Nu numai vestimenta\ia a
constituit o problem[, ci ;i modul
`n care ;i-a vopsit p[rul la un
moment dat, `n nuan\e contrastante, ce au contribuit la un
look rebel ;i neglijent ce nu i se
potrive;te.

Vitamine care-\i fac
unghiile frumoase

Pamela Anderson

Actri\a nu a excelat niciodat[
c]nd vine vorba de vestimenta\ie,
`ns[ a ajuns deja la v]rsta la care
poate ar ﬁ indicat s[ renun\e la
\inutele ei extrem de sumare.

Mariah Carey

Kilogramele `n
plus ;i vestimenta\ia
aleas[ nu tocmai
corespunz[tor pe noua
siluet[ i-au redat
c]nt[re\ei un aspect cu
care nu se poate
tocmai m]ndri.
~n cele mai
multe dintre
cazuri,
nici
m[car prezen\a
pregnant[ a
negrului nu a
reu;it
s[
mascheze unele
defecte.
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~nainte s[ aplici oja, prive;te\i cu aten\ie unghiile. Arat[
impecabil sau sunt `ng[lbenite,
moi ;i exfoliate? E adev[rat c[ un
strat de oj[ le va ascunde perfect,
dar asta va masca doar problema,
nu o va ;i rezolva. Principalele
cauze care determin[ unghiile s[
devin[ fragile sunt alimenta\ia

De obicei, atunci c]nd
unghiile tale au o problem[,
principalul vinovat o reprezint[
vitaminele ;i mineralele, sau mai
exact, lipsa lor. Iat[-le pe
principalele r[spunz[toare de
s[n[tatea unghiilor tale ;i de unde
le po\i ob\ine<
- biotin[ (cunoscut[ ;i sub
denumirea de vitamina B7, B8 sau
H)> se g[se;te `n cantitate mare `n
carnea proasp[t[, legumele ;i
fructele crude (neprelucrate
termic sau conservate), drojdia de
bere, organele de vit[, laptele,
produsele lactate, g[lbenu;ul de
ou, conopid[, cerealele integrale,
porumbul, melasa ;i nucile.
- ﬁer> `l po\i asimila consum]nd
carne ro;ie, verde\uri ;i morcovi.
- zinc> consum[ ou[, pe;te, fructe
de mare.
- acizii Omega 3> nu uita de
semin\ele de in, nuci, alune ;i
pe;te (alege somonul, macroul sau
sardinele).

Mici secrete pentru
s[n[tatea unghiilor
Pe l]ng[ modiﬁcarea
alimenta\iei, `ncearc[ s[ respec\i
;i c]teva reguli simple care `n scurt
timp `;i vor face sim\ite
rezultatele.
Un remediu naturist simplu
const[ `n `nmuierea m]inilor `n
ulei c[ldu\ de m[sline timp de
zece minute, c]teva zile la r]nd.
Dac[ vrei s[ transformi acest
moment `ntr-un adev[rat
tratament spa pentru m]inile tale,
adaug[ `n bolul cu ulei c]teva
pic[turi de suc de l[m]ie ;i pu\in[
glicerin[, iar la sf]r;it maseaz[-\i
u;or m]inile.
Un alt remediu aﬂat la
`ndem]na oricui este reprezentat
de suplimentele alimentare
concepute special pentru piele,
p[r ;i unghii. Rezultatele ar trebui
s[ apar[ dup[ o cur[ de o lun[ de
zile, cu condi\ia s[ ﬁe respectat[
doza men\ionat[ `n prospect.
Evit[ s[ stai prea mult cu
unghiile `n ap[. C]nd speli vase
sau ai de-a face cu apa sau alte
substan\e care le-ar putea face r[u
folose;te m[nu;i de menaj. Dac[
vei `ncerca, vei vedea c[ nu este
deloc at]t de incomod pe c]t pare.
~n plus, nici pielea ;i nici unghiile
tale nu vor mai ﬁ afectate de apa
dur[ ;i produsele agresive folosite.

Excep\ie face apa de mare, care
prin con\inutul s[u bogat `n
minerale este o adev[rat[ cur[ de
s[n[tate pentru unghiile tale.
C]nd `\i alegi dizolvantul de
unghii, ai grij[ s[ ﬁe unul care s[
nu con\in[ aceton[, care usuc[ ;i
deterioreaz[ unghiile.
Ideal ar ﬁ s[ alegi un produs
care s[ con\in[ ;i substan\e
hr[nitoare pentru unghii, cum ar
ﬁ uleiuri vegetale, glicerin[ sau
vitamina E.
Cel pu\in o zi pe s[pt[m]n[
renun\[ la lacul de unghii colorat
;i folose;te un lac transparent sau
las[-le s[ respire, f[r[ oj[. Lacurile
usuc[ unghiile, f[c]ndu-le s[
devin[ casante.
Asigur[-te c[ ai la `ndem]n[
pe noptier[ un produs pentru
`ngrijirea unghiilor ;i cuticulelor.
Este mai pu\in important dac[
este sub form[ de crem[ sau ulei,
ce conteaz[ este s[-l folose;ti `n
ﬁecare noapte `nainte de culcare,
prin masaj u;or.
Chiar dac[ unghiile sunt
acoperite cu lac, cuticulele vor
beneﬁcia din plin de acest r[sf[\
zilnic, conferind manichiurii un
aspect foarte `ngrijit. ~n plus, ni;te
cuticule s[n[toase vor proteja
r[d[cina unghiei de traumatisme
care pot modiﬁca `n timp aspectul
unghiilor.

Lady
Gaga

Nu puteam s[ o omitem tocmai pe Lady Gaga,
ale c[rei
apari\ii bizare ;ocheaz[
`n permanen\[. |inutele sale
sunt teatrale,
asocierile
de
sortimente
;i
elemente sunt
atipice, scopul
principal ﬁind acela
de a ;oca.
Problema principal[
este aceea c[, de cele
mai multe ori, aceste
\inute nu sunt lipsite
doar de sens, ci ;i de
bun gust.

Eva Longoria `;i lanseaz[ propriul parfum
Interpreta Gabriellei Solis din
celebrul serial “Neveste disperate”
se al[tur[ ;i ea vedetelor care ;iau lansat propriile parfumuri. Ea
va scoate pe pia\[ esen\a “Eva by
Eva Longoria” `n aprilie 2010.
Actri\a m[rturise;te c[
`ntotdeauna i s-a p[rut diﬁcil s[
g[seasc[ un parfum potrivit
pentru ea, a;a c[ este foarte fericit[
de ;ansa de a crea unul exact pe
gustul ei. “~ntotdeauna am fost
`ntr-un fel alergic[ la toate
parfumurile ;i chiar am vrut s[
creez un lucru pe care ﬁecare
femeie s[ `l poat[ purta”, a
declarat Eva.
Eva a optat pentru un parfum
fresh, cu note de citrice,

bergamot[, iasomie, viorele ;i
frezie. “Nu m-am g]ndit niciodat[
c]t de diﬁcil poate ﬁ s[ creezi o
esen\[ unic[ ;i original[, care s[
nu mai existe pe pia\[.”
Original[ este ;i forma sticlei,
a c[rui design seam[n[ cu o
siluet[ feminin[.
Parfumul va ﬁ lansat `n
prim[vara lui 2010, iar surse din
industria
advertisingului
estimeaz[ c[ se vor cheltui `n jur
de 6 milioane de dolari pentru
campania de promovare a
produsului. Nici veniturile nu
sunt de neglijat. Se estimeaz[ c[ `n
primul an de la lansare se vor
`ncasa aproximativ 15 milioane
de dolari.
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TEST - Care e concep\ia ta
despre dragoste?
Fiecare avem concep\ii
diferite despre lume, despre
via\[, deci ;i despre dragoste.
Unii a;teapt[ s[ le apar[ `n
cale “marea iubire” ;i cred `n
existen\a unui suﬂet pereche,
iar al\ii consider[ c[
dragostea este doar pentru cei
naivi. Care este concep\ia ta
despre dragoste?

2. Persoana respectiv[ se a;az[ pe
;ezlongul al[turat ;i `\i vorbe;te
despre necazurile pe care le are `n
cuplu, motiv pentru care a ales o
c[l[torie solitar[. ~i r[spunzi<
A) de ce `mi poveste;ti toate
acestea?>
B) pentru a te g]ndi mai bine la
propriile probleme e mai bine s[ ﬁi
singur([)>
C) nici pentru mine via\a nu este
prea u;oar[.
3. Se las[ seara, iar persoana
respectiv[ `\i spune c[ se simte bine
cu tine. Te g]nde;ti<
A) ;i eu, dar m]ine ne vom desp[r\i
;i voi ﬁ nefericit([)>
B) ;i eu m[ simt bine `n seara asta.
Vocea `i e at]t de dulce ;i ;tie at]t
de multe lucruri…
C) oare este rezonabil s[ petrec o
sear[ `n compania acestei persoane
pe care nu o cunosc?
4. Ai impresia c[ tr[ie;ti un vis
minunat, dar<
A) te temi c[ te implici prea mult `n
aceast[ poveste de dragoste cu o
persoan[ pe care o cuno;ti at]t de
pu\in>
B) te temi de evolu\ia leg[turii ;i te
`ntrebi cum vei putea prelungi acest
vis dincolo de sf]r;itul vacan\ei>
C) ;tii c[ visele sunt efemere ;i c[
vacan\ele sunt scurte.

5
B
C
A

6
B
C
A

7
C
B
A

8
A
C
B

9 10
B B
C A
A C

Interpretarea rezultatelor
Majoritate de A - Pasional([)
E;ti genul care tr[ie;te mari
pasiuni, te `nﬂ[c[rezi repede ;i
mergi `ntotdeauna p]n[ la cap[t `n
ceea ce prive;te sentimentele. Nu
ascunzi ceea ce sim\i, dimpotriv[, o
exprimi f[r[ re\inere. Ceri mult de
la partener([). Acesta/aceasta
trebuie
s[
ﬁe
atent([),
`ndr[gostit([), ﬁdel([). Dac[ nu,
aten\ie la scenele de gelozie! ~n
contrapartid[, faci eforturi pentru
a `l/o seduce ;i a v[ p[stra cuplul. ~i
oferi mult ;i `i ceri la fel de mult.
~nfrunt[ furtunile ;i nu te teme de
valuri. Dar dac[ ai `ncerca s[
navighezi pe m[ri mai lini;tite, via\a
nu ar ﬁ mai u;oar[?

Dac[ nu ;tii `nc[, aﬂ[ prin acest
test. Iat[ ce `\i propunem<
imagineaz[-\i c[ e;ti `ntr-o
croazier[ de vis ;i descoper[ cum te
vei comporta dac[ vei ajunge s[
tr[ie;ti o aventur[ amoroas[. Alege
dintre cele trei variante pe cea care
consideri c[ \i se potrive;te cel mai
bine.
1. Pleci singur([) `ntr-o croazier[,
e;ti pe puntea vasului. O persoan[
de sex opus `\i adreseaz[ un sur]s
`nc]nt[tor. Te g]nde;ti<
A) `ncearc[-\i norocul `n alt[ parte>
B) ochii lui/ei au culoarea m[rii ;i
are m]ini ﬁne>
C) probabil c[ `mi st[ p[rul aiurea.

4
B
C
A

5. ~n diminea\a urm[toare `ns[, `n
timp ce sta\i `mbr[\i;a\i, o persoan[
de pe vas v[ salut[ companionul.
Aﬂa\i c[ este prieten[ cu so\ul/so\ia
ei/lui, iar cel/cea cu care v[ aﬂa\i se
g]nde;te c[ acest lucru va `ngreuna
divor\ul. Te g]nde;ti<
A) nu `mi plac prea mult persoanele
cu probleme>
B) nu `mi place s[ m[ aﬁ;ez cu o
persoan[ c[s[torit[ ;i sper c[
divor\ul se va pronun\a foarte
repede>
C) nu `mi place aceast[ situa\ie, deja
presimt c[ vacan\a s-a sf]r;it, iar
problemele `ncep s[ apar[.
6. La trei zile dup[ acest incident
prime;te un telefon. Trebuie s[ se
`ntoarc[ acas[ c]t mai repede
posibil. Nu `\i d[ mai multe detalii.
E;ti decep\ionat([) ;i `\i spui<
A) ei bine, vacan\a a fost ratat[>
B) `mi ascunde cu siguran\[ ceva>
C) am impresia totu;i c[ `i place
compania mea.
7. Te re`nt]lne;ti cu el/ea dup[
vacan\[, v[ vede\i din ce `n ce mai
des ;i nu v[ pas[ de complica\iile
legate de divor\. Regre\i oarecum<
A) libertatea de care te bucurai
`nainte>
B) lipsa de griji a primelor zile>
C) felul `n care te privea la `nceput.
8. C]teodat[ el/ea pare distrat([),
absorbit([) de g]nduri ;i… de

farmecul altor persoane de sex opus.
Te `ntrebi<
A) cum s[ `i atragi aten\ia,
deturn]nd-o de la altele/al\ii>
B) dac[ este cazul s[ faci la fel>
C) dac[ este pur ;i simplu distrat([)
sau deja caut[ altceva.
9. Prime;ti multe telefoane
anonime, o voce apar\in]nd unei
persoane de sex opus, care `\i spune
s[ te despar\i de el/ea. ~i poveste;ti
de telefoane ;i `l/o `ntrebi despre ce
e vorba. ~\i spune c[ este o persoan[
pe care a `nt]lnit-o `nainte de a se
c[s[tori ;i care este foarte posesiv[
;i geloas[. Te `ntrebi<
A) cum poate ajunge cineva s[ fac[
asemenea lucruri>
B) cum s[ ie;i din aceast[ situa\ie
inoportun[>
C) cum s[ evi\i provocarea unei
psihodrame.
10. Te g]nde;ti<
A) dac[ mai \ine la tine `\i datoreaz[
explica\ii ;i scuze. Nu `\i mai faci
iluzii, ;tii c[ viitorul vostru este de
acum nesigur>
B) `ncep]nd din acest moment nu
vei mai avea `ncredere `n el/ea. ~nc[
mai crezi totu;i `n aceast[ idil[ ;i nu
te dai `nfr]nt([)>
C) nu mai po\i r[m]ne al[turi de o
persoan[ care te-a `n;elat `n acest
fel. :tii c[ `\i vei reveni `n cele din
urm[ ;i pui prea mult pre\ pe
lini;tea ta.

Carier[
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E bine sau nu s[ ai o rela\ie de
dragoste la serviciu?

Rezolvarea testului<
1 2 3
A) C C A
B) B A B
C) A B C
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Majoritate de B - Conciliant([)
Modera\ie ;i toleran\[ sunt
cuvintele ce \i se potrivesc. Nici prea
exigent([), nici prea egoist([). Este
u;or s[ \i se fac[ pe plac ;i nu e;ti o
persoan[ contrariant[. ~ncerci s[
mediezi o situa\ie conﬂictual[ ;i
dialoghezi pentru a calma lucrurile.
E;ti o persoan[ potrivit[ pentru
fericirea `n doi, dar, din p[cate, nu
se poate negocia chiar totul
`ntotdeauna. ~\i conduci barca, dar
e;ti sigur([) c[ nu ia ap[?
Compromisurile sunt utile, cu
condi\ia s[ nu le folose;ti doar
pentru a masca realitatea atunci
c]nd aceasta se dovede;te a ﬁ prea
dur[.

Majoritate de C - Independent([)
Pentru tine, dragostea `nseamn[
`n primul r]nd libertate. Pentru
aceasta e;ti gata s[ faci numeroase
sacriﬁcii. Nu te vei l[sa “`nchis([)”
`ntr-o rela\ie de cuplu foarte
apropiat[, ;tii s[ `\i p[strezi lini;tea
;i ai nevoie s[ \i se respecte
intimitatea. E;ti o persoan[ al[turi
de care nu este diﬁcil s[ tr[ie;ti, cu
condi\ia s[ nu \i se cear[ prea mult.
Nu e;ti nici gelos/geloas[, nici
posesiv([) ;i evi\i dramele. Dar
persoana c[reia `i placi trebuie s[
ﬁe atent[, dac[ \ine cu adev[rat la
tine va trebui s[ `nve\e s[ se
controleze.

Munca e munc[, dragostea
e dragoste! Cel pu\in a;a e etic
;i profesional. Realitatea `ns[
e alta, din ce `n ce mai multe
rela\ii de dragoste se
`nﬁripeaz[ la birou.
Cauza poate ﬁ timpul prea mult
pe care `l petreci la birou ;i/sau oferta
s[rac[ `n b[rba\i `n celelalte locuri pe
care le frecventezi, ﬁe c[ e vorba de
cluburi/baruri, ﬁe de alte loca\ii unde
`\i petreci timpul liber.
Speciali;tii `n sociologie spun c[
nu e foarte indicat ca doi indivizi din
cadrul aceleia;i societ[\i comerciale
s[ ﬁe implica\i `ntr-o rela\ie amoroas[
deoarece, `ntr-un ﬁnal, lucrurile se
complic[, iar rela\ia nu va sf]r;i bine.
Pe deasupra poate ﬁ afectat[ ;i
calitatea muncii.

Argumente pro
Exist[ situa\ii c]nd faptul c[
membrii unui cuplu lucreaz[
`mpreun[ reprezint[ un avantaj ;i
totodat[ rela\ia se poate desf[;ura
f[r[ piedici. Din contr[, dac[ doi
`ndr[gosti\i fac parte din aceea;i

echipa la serviciu pot lucra `mpreun[
mult mai bine dec]t doi str[ini
deoarece sunt ajuta\i de acel elan care
`i leag[ sentimental.
Un alt avantaj `n combinarea
vie\ii personale cu cea profesional[
reprezint[ apropierea sentimental[
a celor dou[ p[r\i. Astfel niciunul nu
`i va putea repro;a celuilalt c[ nu `;i

povestesc `ndeajuns despre treburile
de la serviciu. Exist[ ;i alte elemente
care sunt de partea rela\iilor la
serviciu, cum ar ﬁ siguran\a c[ po\i
conta pe cineva, mediul familiar pe
care cel[lalt \i-l ofer[ ;i pl[cerea cu
care mergi la lucru `n ﬁecare zi.

... ;i contra

Dezvolt[-\i creativitatea la locul de munc[
Ai ajuns `ntr-un mediu de
lucru unde e mai bine s[ ﬁi
creativ[ dec]t silitoare? Ei
bine, aici trebuie s[ tragi o
linie ;i s[ o iei de la cap[t.
~n astfel de domenii, cum ar ﬁ
publicitatea, jurnalismul sau
marketingul, cel mai mare avantaj `l
reprezint[ mintea creativ[ ;i dorin\a
de a aduce o not[ de noutate

indiferent de ce faci. Procesul
creativit[\ii presupune patru etape<
identiﬁcarea problemei pentru care
se dore;te o idee nou[, inovatoare ;i
selec\ionarea informa\iilor necesare
pentru elaborarea unei strategii de
lucru> elaborarea strategiei
respective pe baza principiilor și
posibilit[\ilor de punere `n practic[
a acestora> rezolvarea problemei,
respectiv elaborarea ideii potrivite
pentru a solu\iona problema.

Ultima etap[ este veriﬁcarea
compatibilit[\ii solu\iei cu problema
dat[.
De cele mai multe ori, spun
speciali;tii, omul nu se na;te
inventiv, ci `nva\[ s[ g]ndeasc[ liber,
iar ideile vin chiar ;i din cele mai
ne`nsemnate lucruri. Acesta este
motivul principal pentru care nu
orice job necesit[ creativitate.
C]teva din cele mai cotate “meserii
creative” din Rom]nia sunt
jurnalismul - unde ziari;tii trebuie
s[ ﬁe creativi `n g[sirea subiectelor
pe care le trateaz[, publicitatea - o
munc[ ce necesit[ dinamic[ ;i
ﬂexibilitate pentru noi idei de
promovare
a
produselor,
managementul sau marketingul joburi care necesit[ implicare
continu[, g]ndire pozitiv[, deschis[
;i sociabilitate. Secretul succesului
`ntr-o profesie care necesit[
inventivitate este capacitatea de a
`nv[\a `ncontinuu ;i de a ﬁ deschis[
pentru cultur[ ;i orice aduce o
noutate `n via\a noastr[.
Gabriela P.

C]nd un cuplu lucreaz[ pentru
aceea;i ﬁrm[, cele dou[ planuri,
personal ;i profesional, se suprapun
vr]nd nevr]nd, iar cei implica\i `n
rela\ie nu pot adopta o atitudine
aparte `n cazurile contradictorii. Cel
mai greu e c]nd unul din cei doi
ocup[ pozi\ie suprioar[ fa\[ de
cel[lalt. Aceste rela\ii nu sunt de
lung[ durat[ deoarece apar acei
factori perturbatori, mai ales
imposibilitatea de a impune o
distan\[ profesional[ `ntre coelgul de
birou care `n acela;i timp e ;i coleg
de pat. Acest factor produce o
confuzie `ntre cei doi, ceea ce va
afecta ;i via\a profesional[.
O alt[ cauz[ pentru care aceste
rela\ii pot e;ua poate ﬁ c]nd unul,
sau ambii, parteneri `;i duc munca
acas[. Dac[ se ive;te un caz `n care
sunte\i nevoi\i s[ v[ pune\i `n
contradictoriu ;i, pe deasupra, v[ mai
;i duce\i munca acas[, e vai ;i amar
de rela\ia voastr[. Cea mai mare
problem[ intervine atunci c]nd v[
desp[r\i\i, iar colegii vo;tri nu vor ;ti
cum s[ reduc[ momentele penibile ;i
situa\iile de ceart[.
G. Pu;ca;iu

Mici cadouri
pentru angaja\i
Dac[ ai o ﬁrm[ sau te aﬂi `ntro pozi\ie de conducere `n cadrul
unei companii, pe l]ng[ toate
atribu\iile de lider, trebuie s[ ;tii c[
exist[ momente, cum ar ﬁ
s[rb[torile, c]nd acei oameni care
pe parcursul anului muncesc
trebuie r[spl[ti\i.
Desigur nu vorbim acum de
salarii sau alte bonusuri pentru
eforturile deosebite, ci de micile
aten\ii care `l pot bucura pe angajat.
~n ce const[ aceste mici aten\ii? ~n
func\ie de mediul `n care se
lucreaz[, de exemplu persoanelor
care fac munc[ de teren,
organizeaz[ sau particip[ la
conferin\e ;i meetinguri, le pute\i
oferi `n dar agende, pixuri, suport
pentru c[r\i de vizit[ ;i alte accesorii
de care se pot folosi. Opta\i pentru
un design diferit fa\[ de ce se g[se;te
la magazine sau da\i comand[ chiar
;i la ceva personalizat. Cu siguran\[
angaja\ii se vor bucura pentru
micile aten\ii.
G.P.

