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Loga Dance te invit[ la Salsa!
Ce po\i s[ faci ca s[ te
men\ii `n form[ `n plin[
iarn[? Dac[ `\i place muzica
;i ritmul, atunci cu siguran\[
recomandarea noastr[ va ﬁ
pe m[sura a;tept[rilor tale.
Un curs de Salsa la Loga
Dance School din Satu Mare.
Cursurile de dans constituie,
pe l]ng[ o bun[ modalitate de
relaxare, ;i o ocazie de a ne toniﬁa
corpul, de a socializa ;i de a reg[si
tonusul necesar pentru o nou[ zi
de munc[. Astfel un curs de Salsa
se prezint[ cu multiple avantaje
pentru dumneavoastr[, ﬁind o
real[ alternativ[ la sedin\ele de
ﬁtness, aerobic, psihoterapie etc.
De aceea `n ultimii ani cursurile
de Salsa au cunoscut o puternic[
reprezentare `n preferin\ele
rom]nilor, ele ﬁind `ntr-o
continu[ dezvoltare.
Salsa reprezint[ un stil de
muzic[ ;i dans ce `;i are originile
`n America de Sud ;i Insulele
Caraibe (ex. Bermuda, Bahamas,

Cuba,
Haiti,
Republica
Dominican[, Jamaica, Puerto
Rico, etc.), dar care s-a dezvoltat
`n toat[ lumea `n diferite variante
ce au dus la crearea unor stiluri de
salsa.
Este cea mai popular[ varia\ie
a unui dans latino ;i dezvoltarea
sa `ntr-un fenomen interna\ional
a luat prin surprindere lumea
`ntreag[! La ora actual[ at]t pe
plan na\ional, cât ;i interna\ional
se organizeaz[ campionate de
Salsa cu o participare numeroas[.
Dac[ sunte\i din Satu Mare,
v[ a;tept[m s[ descoperi\i
savoarea acestui dans `n compania
celor mai buni instructori de gen
din Rom]nia, `ntr-un cadru
profesionist 100%, distrac\ia ;i
voia bun[ ﬁind omniprezente.
Primul modul de Salsa pentru
`ncep[tori este programat s[
`nceap[ cu data de 29 ianuarie
2010. C];tig[ 10% reducere la
cursurile de Salsa cu talonul din
suplimentul nostru “S[n[tate ;i
Frumuse\e”.
~nscrierile se fac zilnic de
luni p]n[ vineri, `ntre orele
17.00 - 21.00 la sala de dans,
situat[ pe strada Martirilor
Deporta\i nr. 30 (`n incinta
fostei Tipograﬁi “Some;ul”)

i
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Coafuri simple ;i rapide indiferent de tipul de p[r
Cele mai multe femei
viseaz[ la un p[r perfect,
drept, bine `ntins. Diﬁcil le
este acelora care au de la
mama natur[ p[rul cre\, iar al `ntinde zi de zi cu placa nu
este ceva foarte pl[cut.
Dac[ ai norocul la un p[r
s[n[tos ;i drept, ai toate ;ansele ca
la un moment dat s[ te plictise;ti
de el. Nu uita `ns[ c[ p[rul drept
implic[ mult[ `ngrijire ;i mult
efort. Po\i s[ alegi ;i numeroase
coafuri cu p[rul lins care nu fac
altceva dec]t s[ `\i pun[ `n valoare
podoaba capilar[.

Juc[u;[ cu ﬁre rebele
Foarte romantic este p[rul
lung ;i ondulat, mai ales dac[

deﬁne;ti c]t mai bine buclele.
Dac[ alegi bucle rebele, p[r pe
alocuri lins, iar printre ﬁrele
`ntinse bucle u;or r[v[;ite, vei da
senza\ie c[ e;ti pu\in juc[u;[.
Dac[ ai un p[r ondulat `n mod
natural, pune `n valoare buclele
cu
ajutorul
produselor
profesionale de coafat. ~ns[, dac[
p[rul t[u este drept, ondularea
frecvent[ `l poate distruge.
Femeilor cu fa\a rotund[ sau
triunghiular[ li se potrive;te cel
mai bine s[ aib[ p[rul cu
onduleuri voluminoase, de la
jum[tatea p[rului `n jos.
~n cazul p[rului `n cre;tere,
care a dep[;it lungimea medie,
speciali;tii recomand[ v]rfurile
`ntoarse. Acestea ofer[ o senza\ie
de volum, iar coafura este una
simpl[, u;or de pus `n practic[ `n
doar c]teva minute.

Dac[ ai p[r tuns `n trepte,
pune `n valoare ;uvi\ele mai scurte
ondul]ndu-le spre exterior. ~n
cazul `n care ai p[r cre\, te
confrun\i cu o situa\ie deloc
u;oar[. Este greu ;i s[ `l cre;ti, ;i
s[ `l coafezi. Onduleurile `i reduc
enorm de mult lungimea. ~n plus,
p[rul cre\ reﬂect[ mai pu\in
lumina dec]t cel drept. Av]nd
grij[ de el, oferindu-i toat[ aten\ia,
acesta cre;te ;i atrage privirile
tuturor, mai ales c[ pu\ine sunt
femeile care se pot m]ndri cu un
asemenea p[r.
Din c]nd `n c]nd,
reprezentantele sexului frumos
care au p[rul cre\ `l pot `ndrepta,
dar nu foarte des pentru a nu-l
deteriora. Cel mai u;or de
`ntre\inut r[m]ne p[rul perfect
drept.
Ioana Pop Vladimirescu

vrea s[
salveze lumea
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Persoanele stresate
sunt predispuse la
maladii cardiace

Un studiu medical coordonat
de medicii de la University
College din Londra a reu;it `n
premier[ s[ dovedeasc[ faptul c[
persoanele care sunt stresate sunt
mai predispuse s[ sufere maladii
cardiace. Studiul a fost efectuat pe
un e;antion de 514 voluntari femei ;i b[rba\i - cu o medie de
v]rst[ de 62 de ani. La `nceputul
studiului, niciunul dintre
voluntari nu prezenta semnele
vreunei afec\iuni cardiace. Fiecare
participant a fost supus unor teste
de inducere a stresului, iar medicii
au m[surat apoi nivelul de cortisol
din s]nge - o substan\[ produs[ de
organism `n condi\ii de stres ;i
care determin[ o `ngustare a
arterelor. Arterele voluntarilor au
fost scanate pentru a vedea dac[
prezint[ semne de `ngustare ;i
obturare.
~n urma acestui studiu,
medicii britanici au declarat c[
persoanele care au fost stresate `n
timpul acestor teste sunt de dou[
ori mai predispunse s[ sufere de
pe urma unor blocaje arteriale,
comparativ cu persoanele care ;iau p[strat calmul `n timpul
experimentelor desf[;urate.
I.M
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Propriet[\ile medicinale ale ciupercii
Agaricus
Agaricus Brasiliensis este o
ciupercă albă, termoﬁlă, are
suprafaţa netedă, pălăria
prezentând unele neregularităţi
şi o mică concavitate în centru,
aspect ce o deosebeşte la prima
vedere de alte varietăţi ale acestei
specii. Este cunoscută sub
denumirea
de
“God’s
Mushroom”, ciuperca lui
Dumnezeu,
datorită
proprietăţilor medicinale vestite
ce i se atribuie, din vechi timpuri,
în Brazilia şi Japonia.
Prin anii 1970, doi cercetători
americani de la Universitatea de
Stat din Pensylvania, vizitând
Brazilia, au descoperit că, într-o
anumită zonă, populaţia nativă era
nu numai extrem de sănătoasă,
dar ;i longevivă, depăşind 100 de
ani. Secretul lor? Foarte simplu!
Consumau o ciupercă, ;i anume
Agaricus Blazei Murill (Agaricus
Brasiliensis). De atunci a început
introducerea acestei ciuperci în
circuitul terapiilor naturiste.
A
fost
demonstrată
proprietatea anti-cancer prin
diferite cercetări şi experimente
efectuate pe purceluşii de Guinea
în Departamentul Medical din
Tokio, în Laboratorul Central
Naţional de Cancer şi la Facultatea
de Farmacie din Tokio, iar
rezultatele au fost vindecare
completă în 90% din cazuri.
Efectul anti-tumoral la această
ciupercă se datorează cantităţii
mari de elemente eﬁciente ca<
polizaharide de tipul Beta (1,3)D-

Glucan şi Beta(1,6)D-Glucan,
compuşi proteici de acid
ribonucleic, hereroglucan acid,
xiloglucan etc. Când aceste
elemente sunt introduse în
globulele albe ale sângelui
uşurează activitatea celulelor de
macrofagie (anticorpi care distrug,
întârzie sau împiedică răspândirea
celulelor de cancer).
Conţine de asemenea steroizi
naturali, cunoscuţi pentru efectul
anti-cancer, în special în prevenţia
cancerului de uter. Efectul de
prevenţie se datorează şi
conţinutului de mari cantităţi de
ﬁbre nedigerabile care absorb
substanţele toxice din organismul

90% reuşită).
- Probleme ale aparatului
respirator< bronşită cronică, astm,
gripe, răceli, pneumonie.
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Cum refuzi un job
f[r[ a sup[ra
pe cineva

- Afecţiuni ale aparatului
circulator< hipertensiune şi
hipotensiune, arterioscleroză,
angină, infarct, tromboză,
angiosternoză, septicemie,
leucemie.
- Afectiuni ale aparatului urinar<
cistită, nefrită, insuﬁcienţă renală,
probleme de prostată.

Beneﬁciile consumului de
Agaricus
- Are efecte în controlul direct al
sistemului imunologic, de
prevenire, și au fost chiar cazuri de
dispariţie totală a tumorilor
(experimentat pe animale a avut
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Care sunt motivele durerilor de cap?
mai aten\i la hrana pe care o
consum[m. Cafeaua poate da ;i ea
dureri de cap dac[ este consumat[
`n exces, dar ;i fumatul, at]t cel
activ c]t ;i cel pasiv, poate declan;a
dureri de cap, `ntruc]t celulele
nervoase primesc mai pu\in
oxigen.

Durerile de cap sunt cele
mai greu de suportat ;i uneori
apar din senin. Fiecare dintre
noi sufer[ din c]nd `n c]nd de
o durere de cap pe care o
punem pe seama oboselii,
extenu[rii, stresului sau
febrei, dar ea poate ﬁ cauzat[
;i de varia\ii de temperatur[
sau alimenta\ie.

Ce este de f[cut?

Pozi\ia incorect[ pe scaun
creaz[ presiune la nivelul umerilor
;i al g]tului, produc]nd o stare de
tensiune. Alimentele, `n special
cele conservate, pot da astfel de
reac\ii, de aceea ar trebui s[ ﬁm

Pentru a sc[pa de durerile de
cap, po\i lua unele m[suri practice
chiar la tine acas[. M[n]ncă 2 c[\ei
de usturoi sau aplic[ pe frunte o
frunz[ de varz[.
Dac[ durerea persist[ un timp

mai `ndelungat, bea suc de cartoﬁ
proasp[t f[cut cu o jum[tate de
or[ `nainte de mas[, c]te 2 linguri
timp de 3-4 s[pt[m]ni, sau
op[re;te 1 lingur[ de p[tl[gin[
(frunze uscate, f[r]mi\ate) cu ap[
ﬁart[ timp de 10-15 minute.
Ceaiul astfel ob\inut se bea c]te ½
pahar de 2 ori pe zi.
O alt[ metod[ ar ﬁ coaja
proasp[t[ de la o l[m]ie cu un strat
sub\ire de miez> se aplic[ cu partea
interioar[ pe t]mple timp de o or[.
Dac[ durerile de cap sunt `ns[
tot mai dese ;i mai greu de
suportat, ar ﬁ indicat s[ cere\i
sfatul medicului.
D. T.

Dac[ ai ajuns s[ lucrezi `ntrun colectiv `n care accentul este pe
munca `n echip[, proiecte ;i cazuri
comune, e bine s[ ﬁi capabil[ s[ \ii
pasul cu echipa `n care ai picat ;i
s[ `ncerci s[-\i faci treaba c]t mai
bine pentru a ﬁ un bun juc[tor.
Ce presupune construirea unei
echipe eﬁciente, care sunt
metodele prin care po\i supravie\ui
unui “tsunami” `ntre colegi ;i mai
ales care sunt abilit[\ile de care o
echip[ mereu va avea nevoie
pentru a ﬁ una de succes?

Primul aspect, ;i cel mai
important, e ca oamenii care
alc[tuiesc echipa s[ ﬁe buni pe plan
profesional, respectiv capabili s[
ia decizii ;i s[ rezolve problemele
ap[rute pe parcurs.
De asmenea s[ ﬁe buni
comunicatori ;i să genereze
alternative indiferent de situa\ia `n
care se aﬂ[. Nu `n ultimul r]nd,
membrii echipei trebuie s[ ﬁe
deschi;i pentru orice situa\ie ;i
problem[ pentru a putea rezolva

nostru şi le elimină.

Se poate `nt]mpla `n via\a
oricui s[ se iveasc[ situa\ii `n
care s[ primeasc[ oferte de
munc[ din partea unor
persoane sau a unor ﬁrme,
care s[ nu-i prea sur]d[. Ce e
de f[cut `n astfel de
momente? Cum po\i evita
situa\iile nepl[cute de a jigni
pe cineva, mai ales dac[
vorbim de o persoane
inﬂuent[ `n societate?
Exist[ c]teva tehnici de a spune
NU f[r[ s[-i dai de `n\eles
individului c[ job-ul pe care \i-l
ofer[ e “prea pu\in” pentru tine
sau c[ ﬁrma pe care o conduce e
“prea mic[ ;i ne`nsemnat[“ pentru
tine.
Una din metodele moderne de
a refuza un job este s[ `i dai
persoanei de `n\eles c[ jobul t[u
actual te preocup[ ;i c[ `nc[ sim\i
c[ nu ai reu;it s[ sco\i totul din el,
c[ mai ai de explorat multe `n
domeniu. ~n orice caz s[ `\i ar[\i
interesul ;i nu ﬁ indiferent[,
deoarece niciodat[ nu se ;tie c]nd

vei ﬁ for\at[ de `mprejurări s[
apelezi la el.

Fii diplomat[ ;i p[streaz[
mereu rela\ii bune
Fii diplomat[ ;i explic[ de ce
nu dore;ti s[ schimbi locul de
munc[. Adu argumente pentru
serviciul t[u actual, nu contraargumente pentru ceea ce el `\i
ofer[. Nu-l blama `n fa\[ ;i nu
c[uta lipsurile din oferta lui, ci mai
degrab[ accentueaz[ plusurile din
ce beneﬁciezi acum. Va sim\i el ce
lipse;te de fapt din oferta lui.
C]nd dai explica\iile de rigoare
de ce `l refuzi, nu intra `n prea
multe detalii. Nu uita, un simplu
“mul\umesc pentru ofert[, sunt
recunosc[toare sau sunt fericit[ c[
v-a\i g]ndit la mine” face minuni
de multe ori. ~n schimb, niciodat[
nu `\i t[ia toate r[d[cinile, adic[
sub nicio form[ s[ nu spui “nu am
de g]nd s[ vin aici” sau “niciodat[
nu a; lucra pt. dvs.”. Cel mai bine
e s[ p[strezi cu toat[ lumea rela\ii
bune, chair dac[ nu de prietenie.
Gabriela P.
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Munca `n echip[ necesit[
d[ruire ;i r[bdare
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totul sau chiar a ameliora
problemele `nainte ca ele s[ apar[.

Echipele eﬁciente
au sub 10 membri
Speciali;tii spun că pentru
buna func\ionare a unei echipe
este nevoie `n primul r]nd de un
num[r redus de membri, ceea ce
`nseamn[
maxim
10
persoane/echip[. De ce? E simplu<
o echip[ mai restr]ns[ colaboreaz[
mai u;or ;i exist[ spirit de echip[.
Cu c]t sunt mai pu\ini oameni `n
echipa respectiv[, cu at]t se
realzieaz[ mai u;or controlul
asupra activit[\ilor ;i cu at]t mai
bine se pot ameliora eventualele
gre;eli, iar rezultatele vor ﬁ mai
bune.
Ca `n orice grup, ;i `n echipa de
la birou trebuie s[ existe un leader
sau coordonator care s[ \in[ totul
sub control ;i s[ conduc[ planurile
spre bun sf]r;it. Dac[ acesta
lipse;te, este mai u;or s[ se paird[
controlul asupra tuturor
activit[\ilor, ;ansele la destr[marea
echipei ﬁind mai mari.
G. Pu;ca;iu
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Covorul ro;u
la Globurile de Aur 2010
O zi ploioas[ `n Los
Angeles a transformat primul
eveniment major al anului,
Globurile de Aur, `ntr-o
ceremonie unic[, cu un
accesoriu obligatoriu umbrele, unele chiar asortate
\inutelor.
Au dominat negrul, culorile
neon, dar ;i nuan\ele nude,
naturale, p[rul fiind coafat destul
de lejer, uneori poate prea simplu
pentru o ceremonie at]t de
important[. Prezen\e interesante
au fost Jennifer Aniston `ntr-o
rochie de sear[ neagr[ asimetric[
cu o t[ietur[ ad]nc[ pe picior, Kate
Winslet `ntr-o crea\ie impecabil[
YSl, Chloë Sevigny `ntr-o rochie cu
volane Valentino, Drew Barrymore
a purtat o \inut[ nude Atelier
Versace, diamante Lorraine
Schwartz ;i sandale Jimmy Choo.
Versace a fost ;i favoritul actri\ei
Jennifer Garner, care a purtat o
rochie lila semnată de aceea;i cas[.
La fel, Christina Aguilera a purtat
o \inut[ nude cu corset Atelier
Versace.
Sandra Bullock a ales o rochie
mov electric semnat[ Bottega
Veneta. Tot o culoare puternică a
purtat ;i Diane Kruger, o \inut[
fuchsia Couture Christian Lacroix.
Nominalizat[ pentru rolul din
“Nine”, Penelope Cruz a etalat o
rochie neagr[ cu dantelă Armani
Privé ;i diamante Chopard, iar
Kate Hudson o rochie alb[
Marchesa, deloc inspirat[.
Halle Berry a fost o apari\ie
revigorant[ ;i sexy, vedeta
dovedind c[ este mai senzual[ ca
niciodat[ la 40 de ani, `ntr-o rochie
mulat[ cu inser\ii de dantel[
semnat[ Kaufman Franco.
Cameron Diaz ;i-a asortat umbrela
rochiei din satin ro;u Alexander
McQueen.
Foarte comentate au fost ;i
apari\iile Juliei Roberts, care a
purtat o rochie neagr[ destul de
banal[ YSL vintage, ce nu se preta
la un eveniment at]t de elegant.
Mariah Carey a purtat o rochie
neagr[ mulat[ Hervé Léger, l[s]nd
la vedere un decolteu ce a devenit
deja prea obositor. Tot decolteul a
st]rnit reac\ii ;i `n cazul lui Heidi
Klum. Rochia Roberto Cavalli lila
nu a reu;it s[ `i sus\in[ prea bine
decolteul, rezultatul fiind
dezastruos pentru un manechin
Victoria’s Secret.

Mod[
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Stilul vedetelor
pe p]rtie
Te-ai g]ndit s[ apari pe p]rtie
`ntr-o \inut[ neadecvat[? ~nva\[
de la vedete ce `nseamn[ s[ ai stil
chiar ;i pe p]rtia de schi. Nu
compar[m Predealul cu Aspenul
sau alte sta\iuni de lux pentru
sporturile de iarn[, dar chic po\i

ochelarii ei extra-large.

Pamela Anderson

Starul din “Baywatch” nu se
mai satur[ de apari\iile ;ocante. ~n
imagine o putem admira `n toat[
splendoarea la evenimentul “US
Olympic Ski and Snowboard

Doamna Beckham nu putea
s[ lipseasc[ din lista noastr[ cu
vedete chic pe p]rtie. De unde s[
`ncepem? De la schiurile Chanel,
geaca Moncler, ochelarii de
soare sau pantalonii de schi cu
o curea din piele.

Mariah Carey

Mimi umbl[ despletit[ pe
p]rtiile din Aspen al[turi de
so\ul s[u, Nick Cannon. E bine
c[ cei doi nu s-au g]ndit la
costume de schi asortate, ca anul
trecut. Ochelarii de soare sunt
`ns[ nelipsi\i `n cazul c]nt[re\ei.

Denise Richards

Pe Denise nu ai cum s[ nu o
observi pe p]rtie. ~n primul r]nd

s[ ﬁi oriunde.

Gwen Stefani

C]nt[rea\a devenit[ creatoare
de mod[ nu se dezminte de
calitatea de “victim[” a modei nici
pe p]rtie. Costum de schi alb,
ochelari de soare ;i cizme Dior doar o m[mic[ atent[ la detalii
care `;i `nva\[ ﬁul s[ schieze.

Victoria Beckham

pentru c[ este o femeie frumoas[
;i `n al doilea r]nd pentru c[
poart[ un costum ro;u pentru
snowboarding.

Paris Hilton
Paris ;i iubitul ei, Doug
Reinhardt, s-au g]ndit ca anul
acesta s[ dea placa sau schiurile
pe... bob! Ce-i drept, pe el se pot
`mbr[\i;a `n voie. Fata de bani
gata cu fundi\[ (vezi c[ciuli\a)
trebuie s[-;i arate bun[starea
chiar ;i pe p]rtie, purt]nd o
geac[ Moncler.

Kate Hudson

Actri\a adopt[ un stil care nu
iese din tipare chiar ;i pe p]rtiile
de schi din Aspen. De remarcat

Teams” din Malibu.

Lily Allen

S[ te dai cu sania purt]nd fust[
;i hain[ de blan[ este cu adev[rat
un lucru nebunesc, dar nu ne
facem griji, mai ales c[ discut[m
aici despre Lily Allen. Bine m[car
c[ cizmuli\ele Ugg o ajut[ s[
fr]neze a;a cum trebuie, iar
c[ciula de blan[ o protejeaz[ de
v]nt.
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Terapia plantelor

Echinaceea ajut[ la
cre;terea imunit[\ii
ﬁind contraindicat[ `n caz
de scleroz[ multipl[,
artrit[ reumatic[, diabet.

Indica\ii terapeutice

Rezisten\a organismului
nostru este mai sc[zut[ pe
timpul iernii, iar sistemul
respirator ;i circulator poate
ﬁ afectat datorit[ frigului. De
aceea plantele medicinale
sunt recomandate `n aceast[
perioad[ `n care suntem mai
predispu;i ca oric]nd bolilor.
Cea mai indicat[ plant[
medicinal[ pentru combaterea
r[celii ;i ap[rarea sistemului
imunitar este echinaceea. Este
utilizat[ sub form[ de unguent,
tinctur[, ceai sau medicament,
ﬁind extrem de folositoare
s[n[t[\ii noastre.

La ce ne folose;te?
Echinaceea ac\ioneaz[ ca un
stimulent pentru sistemul
imunitar prin cre;terea producerii
anumitor celule albe din s]nge ;i
`nt[rirea pere\ilor celulari, astfel
`nc]t viru;ii ;i bacteriile s[ nu
intre at]t de u;or `n celule.
Are urm[toarele propriet[\i<
imunomodulatoare, antiseptic[,
depurativ[, antifebril[, antiviral[
;i antibacterian[. Este folosit[ `n
cazul oboselii cronice, dar ;i `n
cazul problemelor de piele (acnee,
ulcera\ii, r[ni) și al diferitelor
infec\ii.
Planta este folositoare ;i
pentru afec\iuni ale ﬁcatului ;i
stomacului, la indica\ia
medicului. ~n schimb, echinaceea
nu este recomandat[ `n timpul
sarcinii, al[pt[rii sau `n copil[rie,

Cel mai bine este cunoscut[ pentru prevenirea ;i tratarea
infec\iilor respiratorii,
cum este r[ceala ;i gripa.
C]teva pilule de echinaceea luate la `nceputul
simptomelor de r[ceal[ ;i
grip[ vor cre;te rezisten\a
organismului ;i vor lupta
`mpotriva infec\iei.
Tratamentul poate ﬁ
utilizat ;i dup[ ce s-a
instalat r[ceala, av]nd
rolul de a gr[bi vindecarea. Durerile `n g]t se
vor domoli prin gargara
cu ceai de echinaceea,
b[ut zilnic pe perioada
tratamentului, sau prin c]teva
pic[turi de tinctur[.
Infec\iile tractului urinar vor
ﬁ `ndep[rtate prin consumul unei
c[ni cu ceai de echinaceea pe toat[
durata tratamentului. Fiind
`mbog[\it[ cu propriet[\i
antibacteriene, planta cre;te
rezisten\a la infec\ii> `nc[ de la
prima aplicare ac\ioneaz[ ca un
scut de protec\ie `mpotriva
bacteriilor.
Alte beneﬁcii pe care aceast[
plant[ miraculoas[ ni le ofer[<
stimuleaz[ activitatea limfocitelor,
impulsioneaz[ \esuturile pielii s[
se regenereze mai repede,
ac\ioneaz[ ca un antibiotic u;or,
ajut[ `n tratarea infec\iilor
sinusului ;i accelereaz[
vindecarea.

Doza zilnic[ recomandat[
Speciali;tii ne atrag aten\ia c[
tinctura de echinaceea nu este
recomandat[ pentru persoanele
cu probleme hepatice, ulcer sau
gastrit[ acid[.
Doza zilnic[ recomandat[
pentru adul\i ;i persoane v]rstnice
este de 300 mg/zi. Copiii cu v]rste
cuprinse `ntre 6-13 ani pot lua 400
mg/zi, iar `n cazul celor cu v]rste
mai mici trebuie urmat sfatul
medicului. Se recomand[ cure de
2-3 s[pt[m]ni, urmate de 1-2
s[pt[m]ni pauz[, ﬁind indicate
curele lungi cu echinaceea pentru
a ne `nt[ri imunitatea, dar ;i
pentru prevenirea ;i `nl[turarea
r[celii.
D.T
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Cimbrul, remediu eficient
`mpotriva infec\iilor
Cunoscut
;i
sub
denumirea de thymus
vulgaris, cimbrul este o
plant[ ap[rut[ `n sudul
Europei> la `nceput a fost
folosit ca plant[ medicinal[
;i apoi r[sp]ndit ca plant[
aromat[.
Cea mai popular[ plant[
folosit[ la g[tit, cimbrul se
folose;te `n alimenta\ie `n stare
proasp[t[ sau uscat, at]t la
aromatizarea m]nc[rurilor, cât ;i
a mur[turilor. Pu\ini dintre noi
;tiu `ns[ c[ iarna cimbrul este
aliatul unui organism `nt[rit, plin
de energie ;i ferit de r[ceal[.
Con\ine uleiuri volatile, taninuri,
vitaminele B1, C, celuloz[. Se
folose;te sub form[ de ceaiuri,
infuzii, extract, tinctur[ sau ca ;i
condiment pentru diferite re\ete
culinare.

Utiliz[ri medicinale
Uscat, m[cinat sau verde,
cimbrul este folosit ca remediu
natural pentru bron;it[, astm,
infec\ii respiratorii, infec\ii renale
;i urinare, parazi\i intestinali ;i
circula\ie periferic[ deﬁcitar[.
Este antiseptic pulmonar,
stomahic ;i expectorant, cimbrul
este bun ;i pentru tratarea
enterocolitelor ;i stimularea
func\iei hepatice. ~n tratamentul
acestor boli se administreaz[ sub
form[ de infuzie o can[ pe
zi cu `nghi\ituri rare.
Planta con\ine
fenoli cu propriet[\i
dezinfectante, poate
trata eﬁcient infec\iile
stomacului, pl[m]nilor
;i g]tului.
Datorit[ con\inutului
de ulei volatil, cimbrul
ac\ioneaz[ ca un pansament
al rinichilor, ﬁind
folosit pentru dezinfectarea aparatului urinar.
Acela;i ulei esen\ial
con\inut de cimbru
este `ntrebuin\at `n
bolile
cardiovasculare, deoarece
inﬂuen\eaz[ direct
tensiunea arterial[ ;i
ac\ioneaz[ ca un tonic al
musculaturii inimii. Pentru
igienizarea pl[m]nilor, se face
zilnic infuzie cu cimbru, timp de
20 de zile.
Lipsa poei de m]ncare,

insomnia, apatia, diﬁcult[\ile de
concentrare ;i de memorie pot ﬁ
remediate cu ajutorul infuziei ;i
siropului de cimbru. Cura cu ceai
de cimbru reduce simptomele
oboselii cronice. Este nevoie `ns[
de o cur[ de minim 7 zile pentru
rezultate vizibile.
Ceaiul de cimbru ne`ndulcit
b[ut diminea\a ;i seara are rolul
de a normaliza secre\iile nazale.
Compresele c[ldu\e utilizate seara
sunt beneﬁce ochilor obosi\i. Iar
`n caz de r[ceal[ patru c[ni de ceai
de cimbru pe zi sunt necesare
pentru `nl[turarea simptomelor.
Pentru eliberarea c[ilor
respiratorii po\i opta ;i pentru
infuzia cu ceai de cimbru> r[m]i
deasupra vasului cu ceai ﬁerbinte
timp de 15 minute.
Dac[ nu vrei s[ apelezi la
siropuri din farmacii pentru a
sc[pa de tuse, pune trei linguri\e
de cimbru uscat `ntr-o jum[tate
de litru de ap[ care ﬁerbe. Las[
apoi s[ se r[ceasc[, adaug[ o can[
de miere. Din amestecul astfel
ob\inut, ia o linguri\[ `n ﬁecare
or[. Amestecul se poate p[stra la
frigider p]n[ la trei luni. Cimbrul
este util ;i `n cazul balon[rilor, `n
aceste cazuri poate ﬁ folosit sub
form[ de infuzie sau condiment `n
m]nc[ruri.
Pentru uz extern este folositor
`n tratarea r[nilor ;i a ulcera\iilor,
sub form[ de infuzie sau decoct
din 2 linguri de pulbere de plant[
la o can[.
Pentru stimularea circula\iei periferice se fac
b[i
cu
infuzie de
plant[ din
100 g de
plant[ la 2
litri de ap[
clocotit[, vasul se
las[ acoperit 30 de
minute. Se strecoar[ ;i se
toarn[ `n apa din cad[. ~n
cazul durerilor reumatice sunt
recomandate b[ile cu infuzie
de cimbru, de asemenea se pot
ad[uga `n apa de baie ;i treipatru pic[turi de ulei volatile de
cimbru.
Contraindica\iile acestei
plante privesc supradozarea care
provoac[ tulbur[ri gastrointestinale, hipotensiune, `ncordare
motorie, depresie psihic[, poate
provoca gre\uri, inﬂama\ii
intestinale.
Dana T.
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Sf]r;itul de s[pt[m]n[ d[
peste cap cura de sl[bire
Cura de sl[bire este foarte
greu de \inut. Cel pu\in
aceasta este p[rerea
majorit[\ii persoanelor care,
cel pu\in o dat[ `n via\[, au
urmat una. Studiile `n
domeniu sus\in c[ `ntr-un
regim alimentar este cel mai
diﬁcil s[ dep[;e;ti cu brio
sf]r;itul de s[pt[m]n[, adic[
dup[ ce te-ai luptat cu dieta
toat[ s[pt[m]na s[ nu `\i dea
fel ;i fel de alimente toate
planurile peste cap.
S peciali;tii sus\in c[ exist[
c]teva reguli simple `n curele de
sl[bire astfel `nc]t la ﬁnal de
s[pt[m]n[ s[ nu pui înapoi tot ce
ai dat jos `n timpul s[pt[m]nii. Se
spune c[ unul dintre principalele
motive care duc la e;ec este
impactul psihologic al restric\iei
permanente. ~n cele dou[ zile de la
ﬁnal de s[pt[m]n[ `ncearc[ s[ faci
o pauz[ mic[ la dieta strict[. Asta nu
`nseamn[ c[ vei abuza de tot ceea ce
`nseamn[ m]ncare, deoarece astfel
kilogramele nu vor `nt]rzia s[ apar[.

de s[pt[m]n[, asta
datorit[ timpului
liber pe care `l ai.

Respect[
mesele
principale

Indicat este s[ m[n]nci doar c]t s[
`\i potole;ti foamnea. Pericolul de a
m]nca peste m[sur[ e mare la ﬁnal

O alt[ regul[
important[ este s[
continui ;i la ﬁnal de
s[pt[m]n[
cu
respectarea meselor
principale ale zilei.
Nu uita c[ mai ai la
dispozi\ie ;i dou[
gust[ri, care `n
week-end
pot
consta ;i `ntr-o
buc[\ic[
de
ciocolat[ sau o
napolitan[, dar nu
pe s[turate.
~n plus, bea cel
pu\in doi litri de
lichide pe zi ;i
`ncearc[ s[ ie;i din
cas[ cel pu\in
treizeci de minute pentru o
plimbare `n aer liber.
Ioana V.

Diet[ gustoas[< 2 kilograme `n 5 zile
Iarna d[ de regul[ peste
cap toate eforturile noastre
de a sc[pa de kilogramele `n
plus. Asta nu `nseamn[ c[ nu
exist[ totu;i diete u;or de
respectat ;i care s[ ne ajute
s[ d[m jos kilogramele care
ne sperie.
O astfel de diet[ este dieta
gustoas[, care te scap[ de dou[
kilograme `n cinci zile. Este o diet[
c]t se poate de u;oar[ ;i care `\i
permite s[ m[n]nci la micul dejun
tot ceea ce `\i dore;ti, cu excep\ia
dulciurilor. ~n prima zi de cur[,
pr]nzul va consta `n 250 de grame
de salat[ bulg[reasc[, salat[ ce
con\ine un ou ﬁert, dou[ ro;ii, un
ardei gras, o felie de br]nz[, 100 de
grame de piept de pui, o linguri\[
de ulei de m[sline ;i salat[ verde.
Gustarea va con\ine dou[ mere, iar
cina somon afumat la gr[tar cu
salat[ verde cu suc de l[m]ie ;i o
salat[ de fructe proaspete. Cea dea doua zi va avea la pr]nz salat[ de

Apa cu l[m]ie
stimuleaz[
arderea gr[similor

ro;ii ;i ardei verde, 100 de grame de
pui la gr[tar, un iaurt natural ;i o
felie de p]ine. La cin[ consuma\i
ﬁc[\ei ﬁer\i cu salat[ de \elin[ ;i o
par[. A treia zi aduce la
pr]nz 100 de grame de
carne de vit[ `n[bu;it[
cu salat[ de castrave\i
cu ro;ii sau mur[turi,
br]nz[ slab[ de vac[ ;i
o banan[, iar la cin[
salat[ de ton cu ro;ii ;i
ulei de m[sline cu o
portocal[. ~n cea de-a
patra zi servi\i la pr]nz
salat[ verde cu 150 de
grame de pulp[ de pui
ﬁart[ cu sare ;i un iaurt
cu fructe, iar la cin[ un
ardei gras umplut cu
br]nz[ slab[ de vaci,
macrou la cuptor ;i
dou[ felii de ananas
proasp[t. ~n ultima zi
de diet[ consum[m
fasole verde ﬁart[ cu
pu\in[ sare ;i dou[
aripioare la cuptor, iar

la cin[ salat[ bulg[reasc[ cu un
pahar cu suc de ro;ii ;i o
mandarin[.
Ioana V.

Indiferent de dieta pe care o
urmezi, sunt c]\iva alia\i de n[dejde
care nu trebuie s[ `\i lipseasc[ din
meniul zilnic pentru rezultatele
mult a;teptate de la ﬁnalul curei.
~n primul r]nd, nu uita s[ bei
ap[ cu l[m]ie. Un pahar cu ap[ `n
care s-au ad[ugat c]teva pic[turi de
zeam[ de l[m]ie ;i pu\in[ coaj[ are
proprietatea de a stimula arderile
de gr[simi. Un alt aliment minune
`n diet[ este supa. Supa de pui sau
de legume \ine de foame la fel de
bine ca orice alt fel de m]ncare,
creierul percepe supa ca pe un
aliment s[\ios, iar stomacul este plin
;i nu cere din nou de m]ncare.
Studiile arat[ c[ uleiul de m[sline
poate accelera metabolismul ;i
arderea gr[similor. De asemenea, e
indicat ;i consumul de ceai verde.
:i grapefruit-ul este recomandat `n
cur[, con\in]nd substan\e care te
ajut[ s[ sl[be;ti.
Marius Pop

Sarea este
inamicul dietelor
Orice diet[ de sl[bit urma\i,
trebuie s[ \ine\i cont de anumite
reguli `n ceea ce prive;te
condimentarea m]nc[rurilor.
~nainte de toate, speciali;tii atrag
aten\ia c[ nu doar mesele
`mbel;ugate ne fac s[ acumul[m
kilograme `n plus, ci ;i m]nc[rurile
prea condimentate. Astfel, sarea `n
exces trebuie evitat[ `n orice diet[ ;i
nu numai. ~n condimentarea
m]nc[rurilor, `n loc de sare pute\i
pune busuioc, m[rar, piper sau o\et.
~n timpul curei de sl[bire este
obligatoriu s[ evit[m ;i alimentele
bogate `n sodiu. Un alt inamic al
dietelor este zah[rul. Acesta nu
numai c[ determin[ cre;teri `n
greutate, dar `;i face sim\it[ prezen\a
;i asupra unor sisteme din organism.
Dietele vin cu o mul\ime de sfaturi.
Pe l]ng[ faptul c[ este necesar
consumul a cel pu\in doi litri de ap[
pe zi, indicat este s[ facem ;i mi;care,
altfel risc]nd s[ r[m]nem `n urma
dietei cu pielea l[sat[.
Liviu V.
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Ashley Judd vrea s[ salveze lumea
Dar a început prin salvarea
propriei persoane. Pentru
actri\a `n v]rst[ de 41 de ani,
recuperarea dup[ durerile
ascunse ale trecutului ei a
presupus găsirea puterii de a se
confrunta cu suferin\a celor
bolnavi ;i nevoia;i, urm]ndu-;i
astfel dorin\a de a ajuta. Ea s-a
hot[r]t s[ se `ntoarc[ `napoi pe
b[ncile facult[\ii, `n cadrul unui
program de master de
Administra\ie public[ la :coala
Kennedy de la Harvard.
Ce a f[cut-o pe Ashley, care a
petrecut ultimele două decenii fac]nd
ﬁlme, s[ revin[ la ;coală? Decizia a
fost inﬂuen\at[ de munca ei ca
ambasadoare a organiza\iei
YouthAIDS, a tinerilor infecta\i cu
HIV. ~ntre cursurile la care trebuie s[
participe sunt incluse matematica,
economia, precum ;i seminarii despre
sănătate ;i drepturile omului.
“Speran\a mea este de a avea o mai
bun[ în\elegere a contextului în care
lucrez ca actri\ă ;i ca activist[“, spune
ea.
Discu\iile intense din timpul
cursurilor de la Harvard au
determinat-o s[ recunoasc[ legătura
directă dintre copilăria ei diﬁcilă ;i
dorin\a profundă de a-i ajuta pe al\ii.
Povestea de familie a lui Ashley
începe cu mai mult de patru decenii
`n urm[. Gravid[ la 17 ani, mama ei
Naomi Judd se c[s[tore;te cu
prietenul din liceu, Michael Ciminella,
;i o na;te pe Wynonna, urmat[ patru
ani mai târziu de Ashley. ~n
adolescen\[, Naomi - de data aceasta
divor\at[, f[r[ niciun ban ;i cu mult[
ambi\ie- face echip[ cu Wynonna, ;i
cele două dau lovitura `n muzica
country. Au urmat turnee în \ară `n
timpul c[rora Ashley a fost l[sat[
singur[ acas[. ~n num[rul din
februarie al publica\iei americane
“Redbook”, ea vorbe;te despre modul
în care a găsit drumul spre via\a ei de
acum, care o face s[ se simt[ `mplinit[.
Redbook< A trebuit să ﬁi independent[
de la o vârstă destul de fraged[. Ai avut
credin\a c[-\i vei g[si drumul cel bun
`n via\[?
Ashley< Cum am reu;it s[ nu o iau pe
c[i gre;ite? Prin harul lui Dumnezeu,
m-am adaptat la situa\ie, m-am retras
în imagina\ia mea ;i am `ncercat s[
găsesc o f[r]m[ de siguran\ă într-un
mediu în mare parte nesigur. Mereu
am avut o viziune a modului în care
urma s[ ﬁu.
R< Ce te-a făcut să iei hot[r]rea de a
merge `napoi la ;coal[?
A< Mi-au pl[cut foarte mult anii mei
de studen\ie. A fost o perioad[ fertil[,

organizat[ ;i vindec[toare pentru
mine. :i `ntotdeauna mi-am dorit s[
fac studii postuniversitare. Era doar o
chestiune de timp când a; putea face
asta. Când am aﬂat c[ am fost admis[,

a fost un moment de euforie. Câteva
săptămâni mai târziu nu mai eram a;a
de sigur[. Chiar vroiam să merg?
Vreau să merg acum? Ar trebui s[
amân? Apoi mi-am revenit. Bin`n\eles

c[ doream s[ merg!
R< Când vei termina masterul, vei
reveni la actorie? Dore;ti să înﬁin\ezi
o funda\ie?
A< Nu cred că administrarea unei

funda\ii este cea mai bună utilizare a
abilit[\ilor mele. Cred că darul
empatiei pe care-l am, abilitatea de a
asculta, angajamentul meu real de a
aduce acele pove;ti devastatoare `n

ochii opiniei publice, a;a pot s[ ajut
mai bine.
R< Colegii t[i de clas[ se simt cumva
intimida\i de cariera ta de actri\[?
A< S-au convins că nu sunt timid[. Nu

am nicio problemă cu participarea la
cursuri ;i seminarii. ~mi plac foarte
mult colegii mei. Am un cuplu care vin
la mine la sfâr;it de săptămână s[
studiem `mpreun[. Google Scholar

este site-ul meu preferat pe l]ng[
pagina echipei de baschet masculin
din Kentucky.
R< Cum ai ajuns la actorie?
A< Eram `n drum spre organiza\ia
Corpul P[cii dup[ terminarea
colegiului, foarte emo\ionat[. Dar
aveam un conﬂict `n interiorul meu,
deoarece ;tiam ce urma s[ se `nt]mple<
voi merge `n Africa ;i nu m[ voi
`ntoarce acasă, renun\]nd la ;ansa de
a juca `n ﬁlme. Sau voi reveni acasă din
Africa ;i voi pierde acest moment. A;a
c[ am hot[r]t s[ dau o ;ans[ actoriei.
Am condus p]n[ `n California, unde
am rămas la prietena mea Gabrielle.
I-am cerut s[-mi recomande o ;coal[
de actorie. Cred c[ acesta a fost
norocul meu - mi-a recomandat cea
mai bună ;coală.
R< Spune-mi despre aprecieri.
A< Ideea este c[ ne gr[bim s[ spunem
“Asta m-a durut, m-a jignit”, a;a c[ cear ﬁ s[ spunem la fel de des “Am
apreciat foarte mult atunci când ai dat
televizorul mai `ncet ca s[ ne putem
auzi unul pe altul.” ~mpreun[ cu so\ul
meu Dario Franchitti ne facem c]te o
apreciere în ﬁecare zi. :i le fac ;i cu
prietenii mei.
R< Tu ;i Dario v-a\i întâlnit în 1999?
A< Suntem împreună de 10 ani ;i
jumătate.
R< Ce fel de persoan[ este?
A< E timid, foarte amuzant ;i cu
picioarele pe pământ. Foarte cald. ~i
place mult s[ citeasc[, de fapt cite;te
chiar mai mult decât mine. E foarte
studios c]nd vine vorba de ma;ini.
Tatăl său a fost ;i el pilot de ma;ini, iar
bunicul lui a fost un mare iubitor de
ma;ini. A început s[ conduc[ de la
v]rsta de 3 ani.
R< Cursele de ma;ini sunt foarte
periculoase. ~\i faci griji?
A< Am luat o decizie de la `nceput să
nu mă `ngrijorez, pentru că ar ﬁ un
mod groaznic de a trăi.
R< Care este cea mai mare provocare
în găsirea unui echilibru între via\a
profesională ;i cea personal[?
A< Cu ajutorul lui Dumnezeu, nu mai
e o provocare pentru mine azi. Eu am
doar nevoie de foarte mult somn. De;i
am `ncercat, prin diferite metode, s[
dorm mai pu\in, nu am reu;it.
R< Ce `nseamn[ pentru tine foarte
mult somn?
A< Minim zece ore ;i jumătate pe
noapte. Am avut un curs la care-mi
doream foarte mult s[ particip, dar
`ncepea la 8<40 ;i am ;tiut c[ voi ﬁ `ntro stare deplorabil[. A;a c[ acum dorm
doar 9 ore ;i m[ simt extenuat[.
R< Ce ai face dac[ ai avea trei ore în
plus pe zi la dispozi\ie?
A< A; dormi. Glumesc. Plimbări. Îmi
place să m[ plimb `n pădure. La ferma
mea din Kentucky, prim[vara, `mi
place s[ stau `ntins[ pe iarb[ ;i s[
privesc cire;ii `nﬂori\i.

Familie
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Persoanele depresive `n rela\ia
cu partenerul de via\[
Depresia a ajuns `n zilele
noastre s[ ﬁe `nt]lnit[ la tot
mai multe persoane. Care
este modul de func\ionare al
persoanelor depresive `n
interac\iunea cu so\ul, so\ia,
am `ncercat s[ aﬂ[m de la
psihologul C[lin Secan din
cadrul
Asocia\iei
Multiculturale de Psihologie
;i Psihoterapie.
“Speciali;tii din domeniul clinic
catalogheaz[ termenul de depresie
ca ﬁind o suit[ de manifest[ri
extrem de eterogene ;i paradoxale.
Persoana depresiv[ se simte
cople;it[ ;i `nceteaz[ s[ se mai
implice `n rezolvarea problemelor
sale, lucreaz[ la jum[tate din
capacitatea sa, `nt]mpin[ greut[\i
`n a-;i aminti problemele cotidiene,
are diﬁcult[\i de concentrare ;i
resimte o oboseal[ ciudat[, `n
sensul c[ obose;te f[c]nd lucruri
mai pu\in solicitante ca de obicei.
Chiar dac[ pare surprinz[tor,
odihna o obose;te mai mult ;i, `n
ciuda epuiz[rii pe care o simte, nu
poate s[ doarm[.

Femeile c[s[torite sunt

credin\elor speciﬁce depresiei. ~n
general, `ns[, stilul de interac\iune
`n familie ;i conﬂictele ap[rute
devin factori activatori pentru
g]ndirea disfunc\ional[ a unuia sau
a ambilor parteneri.

Problemele de via\[
trebuie tratate

mai deprimate dec]t cele
singure
Statutul marital este una dintre
caracteristicile care se asociaz[ cu
prezen\a sau absen\a unor tulbur[ri
psihice, printre care ;i depresia.
Persoanele singure, ﬁe nec[s[torite,
divor\ate, v[duve sau separate,
sufer[ de depresie mai frecvent
comparativ cu cele c[s[torite. ~n

plus, rolul protectiv al c[sniciei
`mpotriva depresiei func\ioneaz[
mai mult la b[rba\i dec]t la femei,
b[rba\ii c[s[tori\i ﬁind mai pu\in
deprima\i ca ;i cei nec[s[tori\i. La
femei situa\ia este alta< femeile
c[s[torite sunt mai deprimate dec]t
cele singure.
La prima vedere apare tendin\a
de a crede c[ rolurile tradi\ionale
asumate `n c[s[torie faciliteaz[
dependen\a femeilor ;i activarea

Declan;area tr[irilor depresive
;i comportamentele ineﬁciente care
le `nso\esc fac gestionarea
situa\iilor problematice diﬁcil[,
contribuind la accentuarea unui
climat stresant, fapt ce `ntre\ine
emo\iile nes[n[toase. Prin urmare,
rezolvarea problemelor afective ale
ambilor parteneri este o condi\ie
important[ `n ini\ierea procesului
de armonizare a comunic[rii, `n
dezvoltarea ;i exersarea unor
modalit[\i eﬁciente de abordare ;i
remediere a problemelor de via\[“.
~n num[rul viitor al
Suplimentului “S[n[tate &
Frumuse\e”, psihologul C[lin
Secan ne va descrie cum se
comport[ cu copiii lor persoanele
depresive ;i care sunt rezultatele
abilit[\ilor parentale `n aceste
situa\ii.
Ioana Pop Vladimirescu

Rolul tat[lui `n educarea copiilor
~n orice familie, at]t tata, c]t
;i mama au un rol foarte bine
stabilit, care difer[ totu;i de la
caz la caz. ~n unele case tata este
st]lpul familiei. Care este rolul
tat[lui ;i c]t de implicat trebuie
s[ ﬁe acesta `n educarea copiilor
;i prin urmare `n sus\inerea
familiei pe care a `ntemeiat-o
ve\i aﬂa `n cele ce urmeaz[.

T[tic de b[iat sau de fat[
Potrivit psihologilor, tata trebuie
s[ ﬁe acela care `l `nva\[ pe ﬁul s[u
cum trebuie s[ se comporte `n calitate
de b[rbat ;i ce trebuie s[ fac[ el atunci
c]nd va cre;te mare. ~n cazul
familiilor cu doi copii, feti\[ ;i b[ie\el,
niciun p[rinte nu trebuie s[ fac[
diferen\a `ntre copii. ~n cazul t[ticului
de feti\[, acesta trebuie s[ `i ofere
modelul `n via\[ despre cum trebuie
s[ se comporte un b[rbat cu o femeie.
Copiii sunt diferi\i, dar tata trebuie

s[ se joace cu am]ndoi. Dac[ al[turi
de b[ie\el intr[ `n scenă fel ;i fel de
personaje, ma;inu\e, trenule\e, jocuri
energice, cu feti\a situa\ia st[ altfel.
Feti\ele cer ging[;ie ;i tata trebuie s[
le arate apreciere pentru calit[\ile ;i
pentru feminitatea lor.

Tata trebuie s[ ofere iubire
necondi\ionat[

Familia este cea care ofer[ model
`n asumarea rolului lor `n societate.
Feti\a `;i `nva\[ rolul de femeie
v[z]nd cum se comport[ tatăl ei cu
m[mica, iar b[rbatul `;i asum[ rolul
de b[rbat din cum ac\ioneaz[ tat[l
lui. Figura patern[ trebuie s[ ﬁe
bl]nd[, dar ;i autoritar[. Tata ar
trebui s[ ﬁe un om hot[r]t, iar copilul
s[ simt[ de la el c[ este iubit

necondi\ionat, c[ tata `i ofer[
protec\ie ;i `l ap[r[.

P[rin\ii `;i preg[tesc copiii
pentru via\[ prin exemplul
personal
~nainte ca p[rin\ii s[ abordeze o
anumit[ atitudine fa\[ de copiii lor,
ar ﬁ normal s[ se g]ndeasc[ la cum
ar dori s[ rela\ioneze ei `n via\a de
adult. Copiii, pe l]ng[ satisfac\iile ;i
necazurile pe care le ofer[, ar trebui
s[ ﬁe impulsul ﬁec[rui p[rinte de a ﬁ
un om mai bun. P[rin\ii `;i preg[tesc
copiii pentru via\[ prin exemplul
personal. Prin urmare, psihologii ne
sf[tuiesc s[ acord[m toat[ aten\ia
necesar[ educ[rii copiilor no;tri, s[
comunic[m cu ei oridec]teori avem
ocazia, c]nd sunt mici s[ ne juc[m cu
ei, s[ `i ajut[m la teme dac[ ne cer
sprijinul ;i s[ nu ezit[m s[ le
r[spundem la `ntreb[ri.
Marius V.

Re\ete
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Minicl[tite cu stafide ;i prune
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Cl[tite gratinate cu sos de portocale

Ingrediente<

Ingrediente<

- 125 gr prune
uscate
- 50 gr staﬁde
- zeama de la 1
l[m]ie
- 6 linguri rom (sau
suc de mere)
- 4 ou[
- 4 linguri zah[r
- 250 ml lapte
- 25 gr unt topit
- 150 gr f[in[
- 1 praf de sare
- zah[r pudr[

Aluat<
- 60 ml lapte
- 100 ml fri;c[ lichid[
- 60 gr f[in[
- 2 ou[
- 1 lingur[ unt
- 2 linguri ulei
Sos de portocale<
- 4 portocale
- 180 ml suc de portocale
- 100 ml fri;c[
- 50 gr zah[r
- 50 ml lichior de portocale
(op\ional)

Mod de
preparare<

~nmuia\i prunele ;i staﬁdele `n
zeama de l[m]ie
amestecat[ cu rom
(ori suc de mere).
Bate\i spum[ albu;urile `mpreun[ cu
zah[rul. Amesteca\i laptele, untul
;i f[ina cu un praf de sare.
Ad[uga\i g[lbenu;urile, apoi
`ncorpora\i treptat albu;urile
b[tute. Pune\i o tigaie mare pe foc
;i, c]nd este ﬁerbinte, turna\i
jum[tate din amestecul preparat.
C]nd `ncepe s[ se `nchege
ad[uga\i staﬁdele ;i prunele ;i
continua\i pr[jirea p]n[ ce cl[tita

Mod de preparare<
Portocalele se spal[ ;i se ;terg.
Se rade coaja de la 1 portocal[. Se
cur[\[ toate fructele de coji ;i de

se rumene;te, cca. 3 minute.
Scoate\i cl[tita din tigaie,
t[ia\i-o `n 16 buc[\i ;i pune\i totul
din nou `n tigaie, pentru a se
rumeni bine, dup[ care a;eza\i
preparatul pe un platou.
Proceda\i la fel ;i cu restul de
aluat. C]nd totul este gata,
ad[uga\i zah[rul pudr[ ;i servi\i
imediat.

Tort de cl[tite cu portocale ;i caramel
Ingrediente<
- 5 foi de cl[tite
- 450 ml fri;c[ lichid[
- 6 portocale
- 175 gr caramele
- 50-100 gr de nuc[ sau alune
pentru decor
- 1 portocal[, cur[\at[ ;i desf[cut[
felii, pentru decor

Mod de preparare<
Pune\i 2 linguri de fri;c[
neb[tut[ ;i caramelele `ntr-o
crati\[ cu fundul gros ;i ﬁerbe\i la
foc mic 6-8 minute, p]n[ se
topesc. L[sa\i s[ stea 1 minut.

pieli\ele albe. Se desfac feliile
separat ;i se p[streaz[ sucul. Se
completeaz[ cu suc de portocale
p]n[ la 200 ml. Se adaug[ zah[r ;i
se d[ `n ﬁert. Se adaug[ feliile de
portocale ;i lichiorul, dup[ care se
las[ sosul la r[cit.
Cl[tite< Se amestec[ laptele cu
fri;c[, f[in[, ou[, coaj[ ras[ de
portocal[ ;i1 praf de sare. Se ob\ine
un aluat omogen `n care se
`nglobeaz[ untul topit. Se coc cl[tite
din aluatul ob\inut. Se bate fri;ca ;i
se `nglobeaz[ `n sosul de portocale.
Se umplu cl[titele cu aceast[
compozi\ie ;i se a;az[ pe farfurii
termorezistente. Se pune deasupra
restul de fri;c[ ;i se dau la cuptor.
Se servesc calde, pudrate cu zah[r.

Pune\i restul de fri;c[ `ntr-un vas
;i mixa\i p]n[ `ncepe s[ se
`nt[reasc[.
Desface\i portocalele felii.
Pune\i o foaie de cl[tit[ pe un
platou, acoperi\i-o cu pu\in[ fri;c[
;i c]teva felii de portocal[.
Repeta\i opera\ia cu urm[toarele
straturi p]n[ consuma\i toate
ingredientele, termin]nd cu o
foaie de cl[tit[ goal[.
A;eza\i apoi nucile sau alunele
;i ultimele felii de portocal[ pe
ultima cl[tit[. Turna\i deasupra
sosul de caramele.

Cl[tite duo-ciocolat[
Ingrediente<
- 100 gr f[in[
- 3 linguri cacao
- 3 ou[
- 300 ml lapte
- 4 linguri zah[r
- 2 portocale mari
- 2 linguri coniac
- 125 gr unt
Sosul de ciocolat[<
- 150 gr ciocolat[
neagr[, buc[\i
- 300 ml sm]nt]n[
proasp[t[
- 100 gr ciocolat[ alb[
- 250 gr fructe (pentru
ornat)

Mod de
preparare<
Amesteca\i f[ina cu
pudra de cacao `ntr-un
castron. Face\i o ad]ncitur[ `n
mijloc `n care pune\i ou[le, laptele
;i zah[rul. Amesteca\i ingredientele, apoi acoperi\i-le ;i l[sa\ile s[ stea la frigider 30 min.
Cur[\a\i portocalele de coaj[ ;i
t[ia\i-le `n sferturi. Turna\i coniacul peste ele ;i pune\i-le la macerat
`n frigider. Pr[ji\i cl[titele `n unt
;i apoi a;eza\i-le pe un platou.

~n lichidul ob\inut din
portocale ;i coniac topi\i ciocolata
neagr[ `mpreun[ cu jum[tate din
cantitatea de sm]nt]n[, iar
ciocolata alb[ topi\i-o cu restul de
sm]nt]n[. Umple\i cl[titele cu
ciocolata alb[, stropi\i-le cu sosul
de ciocolat[ neagr[ ;i decora\i-le
cu buc[\ile de portocale ;i fructe.
Servi\i-le calde.
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Cele mai frumoase machiaje
la Globurile de Aur
Nu a lipsit rujul ro;u, clasic ;i de
efect, dar nici buzele `n nuan\e
naturale ;i ochii sidefa\i.

perceptibil, conturul ochilor e
subtil, iar rujul - pata de culoare
perfect[ pentru un machiaj
soﬁsticat `n simplitatea lui.

Olivia Wilde - ochi de
ghei;[

Leona Lewis - contur
argintiu

Actri\a din “Dr. House” are
ochii u;or oblici ;i ;tie cum s[-;i
pun[ `n eviden\[ aceast[ tr[s[tur[
- fardurile ;i genele sunt mai
accentuate `n col\ul exterior al
ochiului. Umbra maronie din
aceea;i zon[ are scopul de a
“`ndulci” conturul negru al ochilor.
Fardul gri, u;or sidefat, de pe
pleoape scoate `n eviden\[ nuan\a
frumoas[ a ochilor.

Ca ;i Marion Cotillard, Leona
Lewis a optat pentru farduri
str[lucitoare, un argintiu cremos
dublat `n col\ul exterior de o umbr[
neagr[. Gloss-ul folosit este `ntr-o
nuan\[ natural[, pentru a nu
`nc[rca machiajul.

Zoe Saldana - privire de
catifea
Actri\a din “Avatar” ;i-a scos `n
eviden\[ ochii c[prui folosind
farduri cremoase, de culoarea
cafelei cu lapte. Conturul negru
intensiﬁc[ privirea, fardul de obraz
de culoarea piersicii este `n armonie
cu tenul ar[miu, iar gloss-ul roz d[
str[lucire machiajului.

Marion Cotillard - ochi
fumurii cu sidef
De;i coafura ;i rochia actri\ei
franceze nu au impresionat,
machiajul ei a fost unul dintre cele
mai reu;ite ale serii. Combina\ia de
farduri albastru-sidef cu ruj roz
perlat este neobi;nuit[, dar `n cazul
lui Marion se potrive;te cu albastrul
ochilor ;i cu tenul u;or bronzat.

Cameron Diaz – ro;u mat

Christina Aguilera machiaj natural
Nu numai c[ a avut o rochie de
nota 10, dar tunsoarea bob o
avantajeaz[ pe c]nt[rea\[ mai mult
dec]t orice alt[ tunsoare de p]n[
acum. C]t despre machiaj... ce

trecere drastic[ de la ceea ce poart[
de obicei! Nu tu buze ro;ii supraconturate, fond de ten `n exces sau

ochi-de-raton. De data asta
fardurile sunt neutre, genele nu sunt
false, fardul de obraz este abia

Ea ;i-a asortat rujul la \inut[,
dar a ales un ro;u mat, f[r[ sidef,
care s[ nu str[luceasc[ mai mult
dec]t rochia de satin. Fardul gri de
pe pleoape scoate `n eviden\[
albastrul ochilor, care nu au un
contur prea pronun\at ;i nici gene
prea lungi, pentru a nu rivaliza cu
buzele intens colorate.

Noile lo\iuni tonice pentru tenul uscat
Tenul uscat este caracterizat de
o tendin\[ mai rapid[ de ridare, ;i
asta din cauza unei secre\ii
insuﬁciente a glandelor sebacee.
Datorit[ acestei tendin\e, este
necesar[ o rutin[ de `ngrijire cu
produse de calitate ;i special

formulate pentru `ngrijirea unui
astfel de ten. Folosirea unor produse
total neadecvate nu va face dec]t s[
gr[beasc[ procesul de ridare a
tenului uscat, accentu]ndu-i gradul
deja ridicat de usc[ciune.
O persoan[ care are tenul uscat
nu trebuie s[ se spele pe fa\[ cu
s[pun ;i ap[ cald[, nu trebuie s[
foloseasc[ lo\iuni tonice pe baz[ de
alcool, nu trebuie s[ fac[ exces de
expunere la razele solare ;i nu
trebuie s[ foloseasc[ creme de
`ngrijire care con\in substan\e
iritante.
Rutina de `ngrijire a tenului
uscat trebuie s[ `nceap[ cu
demachierea corect[, ;i asta
indiferent dac[ este folosit machiaj
sau nu. Apoi se va ;terge fa\a cu o
lo\iune delicat[, care nu con\ine
alcool.
P]n[ nu demult, majoritatea
dermatologilor recomandau

evitarea folosirii unei lo\iuni tonice
`n cadrul rutinei de `ngrijire a
tenului uscat. Dar aceast[
recomandare era valabil[ `n cazul
lo\iunilor tonice din genera\iile
vechi, care con\ineau un procentaj
foarte ridicat de substan\e
astringente ;i chiar alcool. ~ns[
odat[ cu evolu\ia tehnologiilor
folosite `n cosmetica modern[ au
ap[rut ;i lo\iunile tonice special
concepute pentru `ngrijirea tenului
uscat.
Formulele acestor tonere sunt
pe baz[ de ingrediente active
naturale cu rol calmant ;i
desensibilizant precum mu;e\elul,
apa de trandaﬁri sau inul arctic.
Variantele recente ale lo\iunilor
tonice pentru ten uscat sunt create
pentru a avea o ac\iune bl]nd[
asupra tenului, `ndep[rt]nd totu;i
eﬁcient urmele l[sate de
demachiant. Aceste tonere sunt

`mbog[\ite cu peptide, antioxidan\i
;i cu o gam[ variat[ de agen\i
emolien\i ;i anti-inﬂamatorii.
Lo\iunea tonic[ se folose;te
simplu, prin `mbibarea unui disc
demachiant cu aceast[ lo\iune ;i
tamponarea fe\ei cu acest disc,
imediat dup[ demachiere. Este
obligatorie folosirea unei lo\iuni
tonice dac[ por\i machiaj pe timpul
zilei sau nop\ii. Tonerul este cel care
`ndep[rteaz[ eﬁcient ultimele urme
de machiaj, sc[pate de ac\iunea
demachiantului. Po\i alege s[ `\i
aplici tonerul ;i prin pulverizare,
pentru a evita atingerea tenului cu
un disc demachiant.
Po\i folosi lini;tit[ o lo\iune
tonic[ pentru a-\i completa rutina
de `ngrijire, chiar dac[ ai tenul
uscat. Cu o singur[ condi\ie - ca
tonerul pe care `l alegi s[ ﬁe special
conceput pentru toniﬁerea tenului
uscat.

Frumuse\e
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Exfolierea, secretul
pielii s[n[toase
Pe timpul iernii, pielea ta
se poate usca peste m[sur[.
Vinovatul nu este neap[rat
frigul, a;a cum te-ai putea
a;tepta, ci din contră, aerul
cald. ~nc[lzirea locuin\elor,
dar ;i a spa\iilor restr]nse
precum ma;ina, reduce
drastic umezeala din aer.
Rezultatul este un aer foarte
uscat, care ne usuc[ pielea,
dar ;i c[ile respiratorii.
Acesta poate fi ;i unul dintre
motivele pentru care te po\i
trezi uneori diminea\a cu
g]tul foarte uscat.
Pe o vreme at]t de friguroas[, o
baie fierbinte `\i ridic[ moralul ;i te
ajut[ s[ te `nc[lze;ti. Chiar dac[
starea ta de spirit se `mbun[t[\e;te,
nu putem spune acela;i lucru ;i
despre s[n[tatea pielii tale. Cu c]t
apa pe care o folose;ti pentru baie
sau pentru du; este mai fierbinte, cu
at]t pielea ta va deveni mai uscat[.
Apa fierbinte elimin[ uleiurile
protectoare care se g[sesc `n mod
normal la suprafa\a pielii ;i care o
p[streaz[ hidratat[. ~n astfel de
condi\ii, nu este de mirare c[ po\i
vedea cu ochii t[i cum pielea se
descuameaz[. Pe l]ng[ m]ini, coate,
genunchi ;i c[lc]ie, zone care
prezint[ `n mod normal piele ceva
mai uscat[ ;i mai aspr[, pe timpul
iernii pielea de pe `ntregul corp este
uscat[ ;i deshidratat[.

Las[-\i pielea s[ respire!
Ce po\i face pentru pielea ta?
Primul pas, ;i cel mai important,
este exfolierea. Pentru c[ ritmul de
descuamare este foarte rapid,
celulele de piele moart[ r[m]n
ata;ate de piele form]nd acel strat
care ofer[ senza\ia nepl[cut[ de
piele uscat[. Pe l]ng[ asta, celulele
moarte de piele pot bloca porii ;i pot
absorbi substan\ele active din
produsele cosmetice pe care le
folose;ti,
diminu]ndu-le
semnificativ rezultatele.
Te po\i bucura de beneficiile
exfolierii `n mai multe moduri.
Primul dintre ele este exfolierea
“uscat[“. Aceasta presupune
perierea corpului uscat, `nainte de
baie, cu o perie special[ pentru corp
sau cu o m[nu;[ abraziv[. Vei
`ndep[rta o parte din pielea uscat[
;i, `n acela;i timp, vei stimula
circula\ia sanguin[.
Al doilea tip de exfoliere, care

este adesea ;i cel mai utilizat, este
exfolierea sub du;, cu produse
special concepute< gel de du; cu
particule exfoliante sau crem[
pentru gomaj. Dup[ c]teva minute
petrecute sub du; sau `n cada cu
ap[, pielea moart[ este suficient de
moale, `nc]t poate fi `ndep[rtat[ cu
u;urin\[. Fie folose;ti aceste
produse exfoliante, fie folose;ti
m[nu;ile abrazive sau periile pentru
baie.

Exfoliere cu produse
naturale
Dac[ e;ti interesat[ de
exfoliantele naturale, care `\i sunt
`ntotdeauna la `ndem]n[ ;i pe care
le g[se;ti chiar `n buc[t[ria ta, iat[
c]teva re\ete<
* Exfoliant cu miere ;i m[lai
– amestec[ o lingur[ de miere cu o
lingur[ de m[lai ;i foarte pu\in[ ap[,
c]t s[ omogenizezi amestecul.
Maseaz[-\i corpul cu acest exfoliant
c]nd te afli sub du;. Nu masa
puternic, pentru c[ m[laiul este
foarte abraziv.
* Exfoliant cu sare de mare pune sare de mare `ntr-un borcan
;i adaug[ peste ea 5 - 10 pic[turi de
ulei esen\ial de lavand[ sau orice alt
tip de ulei esen\ial natural. ~nchide
borcanul cu un capac ermetic ;i
agit[-l p]n[ ce uleiul esen\ial este
absorbit uniform de sare. La fiecare

baie, maseaz[-\i pielea cu sarea de
baie aromat[.
De;i sarea de baie aromat[ se
g[se;te foarte u;or ;i `n comer\, este
mult mai sigur s[ o prepari singur[
acas[, pentru a evita coloran\ii ;i
aromele sintetice, care pot p[trunde
`n piele `n timpul masajului.
* Exfoliant cu pudr[ de
migdale ;i ulei de m[sline – piseaz[
m[runt un pumn de migdale ;i
amestec[ pudra ob\inut[ cu c]teva
pic[turi de ulei de m[sline.
Maseaz[-\i `ntreg corpul cu acest
exfoliant, apoi cl[te;te-te.
Dup[ exfoliere ;i cl[tire, pentru
ca pielea s[ primeasc[ c]t mai multe
vitamine ;i nutrien\i, maseaz[-te cu
ulei de m[sline, migdale sau susan.
Pentru c[ pielea va r[m]ne u;or
uleioas[, aplic[ un astfel de
tratament seara, `nainte de culcare.
Pentru a `mpiedica uscarea
excesiv[ a aerului din locuin\a ta,
folose;te un umidificator - aparat
care elibereaz[ treptat vapori de
ap[, astfel `nc]t umiditatea s[ se
men\in[ la cote adecvate.
O alt[ variant[ este s[ a;ezi `n
apropierea caloriferelor c]te un mic
vas cu ap[. Apa se va evapora treptat
;i va asigura umiditatea necesar[.
Nu pune vasele cu ap[ `n preajma
aparatelor de `nc[lzire care
func\ioneaz[ pe baz[ de energie
electric[ (calorifer electric,
aeroterm[ etc.) pentru a evita
accidentele.
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Nu l[sa radicalii
liberi s[-\i
distrug[ tenul
Despre radicalii liberi se ;tie c[
sunt molecule care intr[ `n celulele
s[n[toase ;i le distrug. Se formeaz[
prin combinarea oxigenului cu ap[.
Pentru a reu;i s[ \ii la distan\[
radicalii liberi care te `mb[tr]nesc,
ar ﬁ bine s[ folose;ti cosmetice ;i s[
consumi alimente ce con\in
antioxidan\i. Ace;tia sunt vitali
pentru via\a noastr[ ;i combat
cancerul de piele sau `mb[tr]nirea.
Radicalii liberi sunt du;manii
enzimelor, membranelor celulare,
afecteaz[ ADN-ul, deterioreaz[
pielea ;i scad elasticitatea ;i
rezisten\a dermei. Sursele de
formare sunt soarele, tutunul,
poluarea ;i stresul.
~mpotriva radicalilor liberi au
fost create produse cosmetice cu
factor mare de protec\ie.
Antioxidan\ii care pot ﬁ utiliza\i
includ vitamine, cum ar ﬁ vitamina
C ;i derivate, vitamina E ;i derivate,
vitamina A, fosfa\i, glicină, acid
malic> pigmen\i, pulbere cu
pigment care au efect de perle ;i
care cuprind substan\e ca pudra de
talc, caolin, compu;i organici
naturali, alge sub form[ de pulbere.
Alte substan\e care lupt[ cu
oxidarea ar mai ﬁ untul de cacao,
uleiul de trandaﬁr, ceaiul verde,
uleiul de migdale dulci sau uleiul
de m[sline.
Potrivit unor cercet[ri, aplicare
direct[ pe piele a antioxidan\ilor
protejeaz[ tenul ;i `ncetine;te
`mb[tr]nirea. Trebuie s[ re\ii c[
ridurile apar atunci c]nd factorii de
mediu nu pot ﬁ `ndep[rta\i de o
protec\ie antioxidant[.
Cremele de zi, de noapte ;i cele
de protec\ie solar[ sunt mai mult
dec]t eﬁciente, deoarece nu dau
voie factorilor externi s[ degradeze
celulele ;i s[ le modiﬁce structura,
iar cu c]t e;ti mai `n v]rst[, cu at]t
num[rul celulelor degradate va ﬁ
mai mare. ~n afar[ de cosmetic[ ;i
alimentele joac[ un rol important,
iar fructele ;i legumele sunt buni
antioxidan\i.

Fitness
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TEST - Ce fel de sport
\i se potrive;te?
Nu orice sport este pe
placul femeilor. Unora le
place s[ fac[ aerobic, altora le
place s[ joace baschet. Dar ce
se `nt]mpl[ cu acelea care nu
s-au putut hot[r` `nc[? Dac[
te numeri printre ele, sau dac[
crezi c[ sportul pe care `l
practici acum nu te
mul\ume;te, rezolv[ testul de
mai jos ;i descoper[ care este
antrenamentul potrivit
pentru tine. Spune-mi cum
e;ti tu ca persoan[, ca s[ `\i
spun ce sport \i se potrive;te!
Din punct de vedere al for\ei ;i
al puterii de care dai dovad[, ai
spune c[<
a) obose;ti `n general destul de
repede
b) e;ti destul de rezistent[ la efort
c) e;ti “Super-femeia”, invincibil[
Unde `\i place s[ mergi `n
vacan\[?
a) `ntr-o zon[ retras[, bucur]ndu-te
de lini;te ;i relaxare
b) la mare, bucur]ndu-te de `not
c) la munte, f[c]nd drume\ii ;i
practic]nd sporturi speciﬁce
S[ spunem c[ te ui\i la televizor
;i dai peste programe `n care sunt
diverse activit[\i sportive. Care
dintre urm[toarele activit[\i
prezentate te-ar atrage mai mult?
a) un num[r de patinaj artistic sau
un concurs de dans sportiv
b) aerobicul, gimnastica
c) ski, alpinism, tenis, handbal, box
~n ce moment al zilei \i-ar ﬁ
mai u;or sau \i-ar pl[cea s[ faci
sport?
a) c]nd apuc
b) seara

A face sport este pentru tine<
a) un obiectiv
b) o mod de a te men\ine `n form[
c) un stil de via\[ s[n[tos ;i o
necesitate

intim[ Kriston sau de gimnastic[
energetic[? Yoga este de asemenea
o op\iune de luat `n seam[ `n cazul
t[u, iar medita\ia s-ar putea s[ te
scoat[ din sedentarism.

C]nd ai un pic de timp liber<
a) preferi s[ stai `n cas[ ;i s[ te ui\i
la ﬁlme
b) te plimbi pu\in, apoi te retragi
rapid ﬁe la prieteni, ﬁe acas[
c) `\i place s[ ie;i la aer liber, s[ faci
mi;care

Majoritatea b)< Sportul face parte
din via\a ta numai la nevoie. E;ti o
persoan[ echilibrat[, care acord[
aten\ie mi;c[rii ﬁzice, `ns[, din
p[cate, nu a devenit un stil de via\[.
C]nd vezi c[ ai luat propor\ii, `ncepi
s[ faci din sport principala ta
activitate. Totu;i, mi;carea ﬁzic[ nu
te las[ rece ;i cuno;ti importan\a ei,
a;a c[, de;i nu faci zilnic sport, mergi
c]t po\i de mult pe jos ;i de vreo 2
ori pe an `\i faci ;i abonament la sal[.
Pentru tine, cel mai simplu este s[
faci sport seara, c]nd te deconectezi
de toate sarcinile de peste zi. E;ti
genul care nu ezit[ `n a face 50 de
abdomene de cel pu\in 3 ori pe
s[pt[m]n[, iar sala nu `\i este
str[in[. Apeleaz[ la antrenamente
precum aerobic, body pump, pilates,
jogging, stretching ;i de ce nu,
ﬁtness.

Atunci c]nd faci sport, preferi
s[ `l practici<
a) acas[
b) la sal[
c) `n aer liber
c) diminea\a
Printre preferin\ele tale `n
materie de ﬁlme se num[ră genul<
a) romantic
b) dramatic
c) thriller/de ac\iune
Te consideri o persoan[<
a) destul de solitar[, `\i place
singur[tatea
b) echilibrat[, `mbin]nd necesitatea
singur[t[\ii cu dinamismul grupului
c) sociabil[, apar\in]nd mereu unui
grup ;i ﬁind pe placul tuturor
Te descrii ca ﬁind o ﬁre<
a) comod[
b) moderat activ[
c) foarte activ[
~\i place<
a) s[ mergi mult cu ma;ina proprie
sau cu un ;ofer
b) să mergi c]t po\i de mult pe jos,
`ns[ mai apelezi ;i la ma;in[
c) s[ mergi numai pe jos, cel mult s[
apelezi la c]teva mijloace de
transport `n comun

Rezolvarea testului<
Majoritatea a)< Comoditatea te
caracterizeaz[, iar sedentarismul te
pa;te la orice pas, dac[ nu cumva ai
c[zut deja `n capcana lui. E;ti o
persoan[ romantic[, dar `\i lipse;te
pasiunea. Nu `\i place s[ faci prea
mult[ mi;care, iar pentru tine
sportul este o rezolu\ie, care va
r[m]ne p]n[ la ﬁnele anului... o
rezolu\ie. Poate c[ nu ai g[sit `nc[
sportul potrivit ;i te sperii de ideea
de arte mar\iale, alpinism, tae-bo
sau alte sporturi extrem de
solicitante. S[ o lu[m `ncet! Nu te
arunca la astfel de antrenamente,
c[ci vei renun\a dup[ primele
;edin\e. Nici nu `\i face abonament
la sal[, pentru c[ vei da banii
degeaba. ~ncepe treptat, cu pu\in
exerci\iu acas[, de care vrei tu, ;i
apoi
orienteaz[-te
c[tre
antrenamente
potrivite
personalit[\ii tale romantice,
sensibile. Ce-ar ﬁ s[ descoperi
tainele pasionale ale unor dansuri
orientale, romantismul unui dans
sportiv sau intimitatea ;i feminitatea
`n mi;c[ri ﬁzice de gimnastic[

Majoritatea c)< Pentru tine sportul
este un stil de via\[, de fapt nu ai
concepe via\a f[r[ mi;care ﬁzic[.
Departe g]ndul de a trece o zi sau un
weekend `n care s[ leneve;ti complet
`n pat, uit]ndu-te la zeci de ﬁlme ;i
m]nc]nd `ncontinuu. E;ti o
persoan[ activ[, care nu are stare s[
stea degeaba< plimb[rile `ndelungi,
mersul pe jos, sportul acas[ sunt deja
de mult timp `n programul t[u, la ele
put]ndu-se adauga antrenamente
precum Tae Bo, `n general arte
mar\iale, qigong, aerokickboxing ;i
alte activit[\i care necesit[ efort,
pentru tine neﬁind o problem[ acest
lucru. E;ti extrem de rezistent[ ;i `\i
place s[ ﬁi mereu `n centrul ac\iunii,
a;adar apeleaz[ la antrenamente
care s[ te solicite, le po\i face fa\[ cu
brio ;i te vor face s[ te sim\i bine.

Stepperul te ajut[ s[ dai jos kilogramele `n plus
Unul dintre antrenamentele
care te vor ajuta s[ dai jos cu spor
kilogramele `n plus este cel cu
stepperul. Se poate efectua oric]nd
;i este foarte eﬁcient, at]t pentru
toniﬁerea musculaturii coapselor,
c]t ;i pentru arderea surplusului de
gr[sime ;i `mbun[t[\irea condi\iei
ﬁzice generale. Nu ai stepper?
Folose;te pragul sau o treapt[.
Iat[ c]teva sugestii de exerci\ii<

1. Urc[ ;i coboar[ de 30 de ori
pe stepper, folosind doar piciorul
drept. M]inile se ridic[ la ceaf[ sau
se pun pe ;olduri. Repet[ exerci\iul
tot de 30 de ori, de data aceasta cu
piciorul st]ng.
2. Efectueaz[ acelea;i urc[ri cu
piciorul drept, `ns[ de data aceasta
ridic]nd piciorul st]ng la piept. F[
o serie de 30 de ridic[ri. Repet[
exerci\iul cu piciorul st]ng. Respir[

regulat.
3. Urc[ pe stepper cu piciorul
drept, iar pe cel st]ng `l `ntinzi `n
lateral ;i `ncerci s[ `l men\ii drept 23 secunde. Unghiul de `ntindere
trebuie s[ ﬁe de 45 de grade, a;a c[
nu te a;tepta s[ `\i ias[ perfect din
prima. Repet[ de 30 de ori mi;carea,
apoi alterneaz[ cu piciorul st]ng.
4. Urc[ pe stepper cu piciorul
st]ng ;i efectueaz[ un V cu celălalt

picior. Dep[rteaz[ picioarele p]n[
la nivelul umerilor ;i coboar[,
apropiindu-le.
5. Antrenamentul trebuie
`ncheiat la modul relaxat, a;a c[
efectueaz[ o alergare u;oar[, urc]nd
;i cobor]nd de pe stepper, nu mai
mult de 2-3 minute. ~n tot acest
timp lucreaz[-\i ;i m]inile,
`ntinz]ndu-le pe l]ng[ umeri.
Laura Micovschi
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Ce e de f[cut cu un b[rbat
egoist `n pat?
De multe ori, b[rba\ii dau
dovad[ de egoism `n pat, mai
ales c]nd este vorba despre
b[rba\i atractivi. Sunt
frumo;i, deci au impresia c[
li se cuvinte totul, c[ trebuie
s[ primeasc[ totul pe tav[,
f[r[ a da ceva `n schimb. Dar
cum orice na; `;i are na;ul,
noi te `nv[\[m cum s[ `l fac[
s[ se g]ndeasc[ ;i la pl[cerea
ta.
~nainte de toate `ns[ f[
diferen\a dintre un partener egoist
;i unul care pur ;i simplu nu te
satisface. S[ nu `\i imaginezi c[ `\i
poate citi g]ndurile. El nu poate ;ti
ce `\i dore;ti tu, dac[ nu `i dai
c]teva indicii. De aceea, chiar dac[
nu \i se potrive;te sau nu e;ti
obi;nuit[ s[ te exprimi foarte mult
verbal ;i vocal `n timp ce face\i
dragoste, e bine s[ `ncerci s[ o faci.
D[-i de `n\eles atunci c]nd te
atinge cum `\i dore;ti sau c]nd `\i
acord[ aten\ia dup[ care t]nje;ti.
Dar s[ trecem ;i la b[rbatul
egoist. Cine e el? Cel care nu este
c]tu;i de pu\in preocupat de

partenera sa ;i alege s[ `i ignore
orice posibile dorin\e, \in]nd cont
numai de el ;i de ceea ce simte el.
Cum s[ procedezi ca s[-l vindeci
de acest egoism? Pentru `nceput,
`ncearc[ cu vorba bun[. Cel mai
potrivit este ca tu s[ evi\i s[ te ar[\i
ostil[, excesiv de critic[ sau
ironic[. Dac[ te vei comporta
astfel, ri;ti ca partenerul t[u s[ `\i
răspund[ la fel, din simplul motiv
c[ se va sim\i atacat ;i va `ncerca
s[ se apere, acuz]ndu-te, la r]ndul
lui, de tot ce l-a deranjat vreodat[
`n timpul rela\iei.
Dac[ nu g[se;ti o alternativ[
pentru a-l convinge, cu duhul
bl]nde\ii, procedeaz[ exact ca el.
Devino tu cea egoist[, m[car
pentru o noapte, ;i f[-l s[ simt[ ce
sim\i tu c]nd `\i ignor[ pl[cerile ;i
dorin\ele. Nu `\i imagina c[ un
barbat egoist `n pat este un b[rbat
care nu te iube;te. Nu `ntotdeauna
este cazul. Ai mare grij[ s[ nu `i
r[ne;ti ego-ul masculin. Dac[ `i
vei spune c[ nu te-a f[cut
niciodat[ s[ te sim\i bine `n pat,
exist[ pu\ine ;anse ca rela\ia
voastr[ s[ nu sufere `n uma unei
asemenea m[rturisiri.
Laura Micovschi

A;ternuturile sale spun
Nu l[sa distrac\ia s[
totul despre el
dispar[ din rela\ia voastr[
Amuzamentul ;i voia bun[ nu
ar trebui s[ lipseasc[ din nicio
rela\ie. Se spune c[ rela\iile fericite
sunt amuzante pentru ambii
parteneri, a;a c[, din c]nd `n c]nd,
aminti\i-v[ s[ nu lua\i mereu
lucrurile `n serios.
Nu conteaz[ c]t de pu\in timp
ave\i la dispozi\ie, pute\i folosi
ﬁecare minut liber pentru a v[
“cre;te” ;i `mbun[t[\i rela\ia de
cuplu. ~n cel mai r[u caz, ai putea
s[ `\i stabile;ti, ﬁe mental, ﬁe
scriindu-\i `n agend[, o anumit[ zi
sau dat[ `n care ﬁecare dintre voi va
putea petrece o or[ sau o jum[tate
de or[ `mpreun[ cu partenerul.
Stabili\i de comun acord felul
`n care vre\i s[ v[ petrece\i timpul,
astfel `nc]t s[ v[ sim\i\i am]ndoi
bine ;i s[ v[ distra\i. Nu e nevoie s[
face\i activit[\i ﬁzice sau s[ face\i
un lucru extraordinar. V[ pute\i
sim\i bine ;i v[ pute\i amuza orice

face\i, dac[ v[ ve\i aminti c[ nu
trebuie s[ v[ lua\i `n serios ;i c[ nu
trebuie s[ sim\i\i c[ e o competi\ie
`ntre voi doi!
Nicole T.

V[ `nt]lni\i de ceva vreme ;i
crezi c[ ai ajuns s[ `l cuno;ti c]t de
c]t. C]nd a sosit `ns[ momentul
s[ p[trunzi `n cuibu;orul s[u de
nebunii, vei mai putea aﬂa o groaz[
de detalii despre personalitatea sa.
Designul casei, mobila, micile
detalii `\i pot dezv[lui extrem de
multe... Dar cel mai multe vei aﬂa
`n momentul `n care vei intra `n
dormitor ;i `i vei vedea
a;ternuturile...
A;ternuturile `n dungi sunt un
fel de costume de gineric[ ale
lenjeriilor de pat. Tipul [sta vrea s[
ﬁe stilat, `i place luxul. Are c[m[;i
c[lcate perfect `n ;ifonier, iar c]nd
iese `n societate vrea s[ ﬁe mereu
`n centrul aten\iei.
Dac[ are a;ternuturi negre, e
clar c[ vrea s[ par[ un tip
misterios. Se poate totu;i s[ nu ﬁe
destul de experimentat `ntr-ale
iubirii ;i sexului, c[ci un tip

experimentat ar ;ti c[ pe negru se
vede orice pat[ ;i c[ aceast[ culoare
dezv[luie ;i cele mai ascunse
secrete! Dac[ prefer[ albul e genul
clasic, vrea doar lucruri normale,
obi;nuite, nu-;i dore;te nebunie
`n via\a lui. Cel pu\in nu e vreun
tic[los! Acord[-i puncte `n plus
dac[ are a;ternuturi albe ;i curate
ca lacrima! Are o culoare preferat[
pe care o alege `ntotdeauna sau
`ncearc[ s[ potriveasc[ patul cu
decorul camerei? Oricum ar ﬁ,
culoarea demonstreaz[ c[ e un tip
cu personalitate, sensibil, care are
grij[ de iubita sa.
Cel care are a;ternuturi din
bumbac egiptean recunoa;te un
lucru bun atunci c]nd `l atinge, nu
se va odihni `n orice condi\ii!
|es[tura dens[ este raﬁnat[ ;i
confortabil[. Nu-l l[sa s[ scape, e
iubitul perfect!
Laura M.

