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Alege culoarea de p[r
potrivit[

~n acest num[r, Eva Fabian Czikai - hair stylist ;i managerul Salonului Expressive “Eva Czikai” - ne
`nva\[ cum s[ alegem culoarea `n
func\ie de c]t de des vrem s[ ne vopsim p[rul.
Schimbarea look-ului este
`ntotdeauna o decizie dificil[ ;i asta pentru c[ este foarte dificil s[ alegi
nuan\a care \i se potrive;te perfect
;i care reu;e;te s[ scoat[ `n eviden\[
tot ce ai mai frumos.
Dac[ alegi s[-\i vopse;ti p[rul
pentru prima dat[, ar fi bine s[ discu\i `nainte cu un specialist.

Blond ;i ro;cat - culori
greu de `ntre\inut
Pentru o culoare de p[r rezistent[ trebuie s[ ;tim c[ nuan\a
aleas[ trebuie s[ fie `n concordan\[
;i cu frecven\a cu care vrem s[ o facem. Dac[ alegem o culoare care difer[ mult de culoarea natural[ dup[
o lun[ diferen\a dintre vopsea ;i
r[d[cin[ este foarte vizibil[. ~n concluzie este necesar s[ revopsim
p[rul la 4 -6 s[pt[m]ni.
Dac[ alegi s[-\i vopse;ti p[rul
`ntr-o nuan\[ de blond, ro;cat sau
platinat trebuie s[ ;tii de la `nceput
c]t de greu este s[ `ntre\ii aceste culori. Revopsirea se face foarte des
deoarece intensitatea culorii se pierde dup[ aproximativ 8 sp[l[ri. ~n
plus dup[ 4 - 6 s[pt[m]ni se vede
r[d[cina p[rului, iar pe lungime devine mat, f[r[ un reflex luminos. ~n
cazul `n care opt[m pentru astfel de
nuan\e trebuie s[ ;tim c[ este necesar[ revopsirea dup[ 4-6 s[pt[m]ni

;i `n acela;i timp o re`mprosp[tare
a culorii pe lungime ;i v]rfuri. ~ntre
color[ri este indicat s[ folosim ;ampon, spum[, balsam colorante care
intensific[ nuan\ele, astfel p[rul nu
devine decolorat ;i mat.

Produse de colorare
semipermanent[ pentru
o frecven\[ redus[
~n cazul `n care nu dorim s[ color[m p[rul a;a de des recomandat
este s[ alegem o nuan\[ cu maxim
2 tonuri mai `nchis[ sau mai deschis[ de cea natural[. A;a putem
`ntinde termenul de colorare p]n[
la 10 s[pt[m]ni. Acest lucru nu este posibil `n cazul p[rului c[runt
peste 50%.
De asemenea, `n cazul `n care
vrem s[ color[m p[rul mai rar putem opta pentru produsele de colorare semipermanente (vopsea f[r[
amoniac). Dac[ nuan\a este aleas[
corect d[ un luciu ;i un reflex foarte intens p[rului. Din p[cate asta
nu este o solu\ie `n cazul p[rului
c[runt. De men\ionat este faptul c[
atunci c]nd folosim vopsea f[r[
amoniac cu fiecare sp[lare culoa-

rea `;i pierde intensitatea, astfel nu
este foarte vizibil[ diferen\a dintre
r[d[cinile crescute ;i lungimea colorat[.
Dac[ color[m p[rul `n mai multe nuan\e (me;e sau ;uvi\e) perioada `ntre colorare o putem `ntinde
`ntre 3-6 luni.
Este important de ;tiut c[ `n cazul `n care la fiecare colorare
schimb[m nuan\a p[rului culoarea
rezist[ tot mai pu\in ;i deseori p[rul
devine p[tat.

Tratamentul de
regenerare benefic `nainte
;i dup[ fiecare colorare
Este benefic ca `nainte cu 3-4
zile ;i dup[ colorarea p[rului s[
aplic[m un tratament pentru `nt[rirea sau regenerarea p[rului astfel
culoarea se fixeaz[ mai bine ;i devine mai durabil[.
Este bine s[ protej[m p[rul vopsit de razele soarelui, de apa cu clor
;i de apa s[rat[, care duc la o decolorare rapid[ a p[rului.
Nu folosi\i usc[torul de p[r, placa sau ondulatorul pe treapta maxim[ de c[ldur[. Temperaturile ridicate distrug culoarea.

Lucr[rile hair
styli;tilor Aniela
Tegzes ;i Iosif Lep,
expuse la Cosmetic
Beauty Hair 2010

~n perioada 23 - 26 septembrie,
lucr[rile hair styli;tilor Aniela Tegzes ;i Iosif Lep de la Salonul Expressive “Eva Czikai” au fost expuse la Romexpo, Bucure;ti, Expozi\ia
Cosmetics Beauty Hair 2010. La
concursul interna\ional “Estetica
Awards”, Aniela Tegzes a fost desemnat[ finalist[ la categoria avangard[ cu modelul Crina, iar Iosif
Lep la categoria tunsoare cu modelul Simona. Lucr[rile celor doi hair
styli;ti au fost expuse la Cosmetic
Beauty Hair 2010, eveniment ce a
reunit peste 10 mii de vizitatori.
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Ochii usca\i - 9 idei pentru
umezirea lor
Cu siguran\[ a\i auzit pe
cineva din anturajul dumneavostr[ pl]ng]ndu-se la un
moment dat c[ are ochii usca\i, apoi l-a\i v[zut cum `;i
caut[ cu `nfrigurare prin
geant[ sticlu\a cu pic[turi.
Ochii devin usca\i atunci c]nd
nu mai produc destule lacrimi care
s[-i men\in[ umezi.
Potrivit afirma\iilor unor medici oftalmologi, jum[tate din persoanele trecute de 40 de ani au dea face cu usc[ciunea ochilor `ntr-o
form[ sau alta, indiferent dac[ este
o problem[ intermitent[ sau una
persistent[.
Clipitul din ochi creeeaz[ o tripl[ pelicul[ format[ din ap[, gr[sime ;i mucus. Speciali;tii explic[ c[
`n jurul v]rstei de 40 de ani, glandele lacrimale `ncep s[ se leneveasc[
produc]nd mai pu\in lichid cu efect
calmant pentru ochi.
“Ochi uscat” este o denumire
pentru o stare complex[ ;i iritant[,
caracterizat[ prin ro;ea\[, arsur[,
m]nc[rime, sensibilitate la lumin[
;i dorin\a de a sc[rpina ochii.
Chiar dac[ este `n mod obi;nuit
un simptom al `mb[tr]nirii, aceast[
stare mai poate fi cauzat[ ;i de expunerea la condi\iile de mediu, de
lez[ri ale ochiului sau de probleme
generale de s[n[tate.
Soarele, v]ntul, frigul, `nc[lzirea
central[, aerul condi\ionat din locuin\e ;i birouri, statul prea mult
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`n fa\a televizorului sau a calculatorului sau chiar altitudinile mari v[
pot cauza ulterior nepl[ceri dac[
ave\i o usc[ciune a ochilor.
Persoanele cele mai predispuse s[ treac[ prin aceast[ stare sunt
purt[torii de lentile de contact, cele care au suferit o interven\ie chirurgical[ cu laser pe ochi ;i cele care sufer[ de artrit[ sau diabet.
Mai trebuie ;tiut faptul c[ o
gam[ de medicamente precum decongestionantele, antihistaminicele, diureticele pot diminua produc\ia de lacrimi ;i pot cauza
usc[ciunea ochilor. ~ns[ indiferent
dac[ ochii v[ sunt usca\i sau dac[
sim\i\i mereu nevoia s[ `i sc[rpina\i
situa\ia poate fi remediat[.

Iat[ ;i c]teva sugestii<
Aplica\i o compres[ cald[.
Dac[ din c]nd `n c]nd v[ sim\i\i
ochii usca\i pune\i o compres[
cald[ pe pleoape 5-10 minute , de 23 ori pe zi. Aceasta va stimula curgerea lacrimilor.
La fel de bine pute\i opta pentru “lacrimile artificiale”. V]ndute f[r[ re\et[, lacrimile artificiale
ajut[ la calmarea ochilor sensibili
;i irita\i. Lacrimile artificiale pot fi
folosite pe tot parcursul zile ;i exist[
preparate de diferite v]scozit[\i.
Purta\i ochelari cu protec\ie
lateral[. V]ntul ;i soarele pot s[ v[
usuce ;i mai mult ochii, tocmai de
aceea este bine s[ purta\i ochelari de
soare cu extraprotec\ie.

Aerul proasp[t. Obi;nui\i-v[
s[ aerisi\i zilnic `nc[perea. L[sa\i s[
p[trund[ aerul curat pentru c[ `n felul acesta p[trunde umezeala at]t
de necesar[ care face foarte mult bine ochilor.
Tot acum este momentul s[
cump[ra\i o plant[ de apartament
sau chiar dou[ ;i s[ le pune\i `n camerele `n care v[ petrece\i cel mai
mult timp. Acestea au proprietatea
de a cre;te umiditatea camerei.
Nu folosi\i antihistaminice.
Una dintre gre;elile des `nt]lnite la
persoanele care au ochi usca\i este
c[ folosesc uneori un antihistaminic.Acesta nu face altceva dec]t s[
usuce ;i mai tare ochii deja usca\i.
Exerci\ii de clipit. Dac[ prin
natura profesiei sta\i mult `n fa\a
computerului, atunci este recomandabil din c]nd `n c]nd s[ face\i
c]te o mic[ pauz[ pentru clipit. ~n
acest fel ve\i ajuta ochii prin refacerea at]t de necesar[ a peliculei de
lacrimi.
M]nca\i nuci. Unii speciali;ti
sunt de p[rere c[ lipsa din diet[ a
anumitor acizi gra;i esen\iali,
`ndeosebi a acizilor gra;i omega-3
;i omega-6, poate contribui la
usc[ciunea ochilor. Asigura\i-v[
necesarul de acizi gra;i omeg-6 consum]nd zilnic fie 12 migdale, fie 12
nuci,plus o mul\ime de cereale integrale ;i legume.
Aten\ie cum pozi\iona\i computerul. Pozi\iona\i-v[ astfel compueterul `nc]t s[ fie exact la nivelul
ochilor sau s[ privi\i u;or `n jos spre
ecran.

Cum sc[p[m de sfor[it?
Nu po\i dormi din cauz[
c[ so\ul t[u sfor[ie prea tare?
Sau dimpotriv[, tu e;ti cea care respir[ greoi ;i cu zgomot?
Afl[ ce po\i face pentru a diminua cauzele acestei
afec\iuni ;i care sunt acestea.
Sfor[itul este cauzat de modific[ri de volum sau de consisten\a
la nivelul c[ilor aeriene superioare. Aceste modific[ri au cauze
multiple, cum ar fi blocajul nazal,
alergii, devia\iile de sept care
creeaz[ condi\ii optime cerului
gurii ;i g]tului pentru a vibra, produc]nd sfor[itul.

Refluxul acidului gastric, fumatul, etilismul cronic, obezitatea, toate acestea sunt alte cauze
ale sfor[itului. Pentru o diagnosticare corect[, trebuie s[ consulta\i un specialist ORL.
~n func\ie de cauza sfor[itului,
pute\i opta pentru un din cele
dou[ tipuri de tratament, fie chirurgical, fie nechirurgical. Minimalizarea consumului de alcool,
renun\area la fumat, controlul
greut[\ii corporale ;i al refluxului
gastroesofagian au efecte benefice ;i ajut[ la diminuarea sfor[itului. Dac[ prefera\i s[ v[ trata\i cu
produse antisfor[it, indiferent c[
este vorba despre creme spray-uri

pe baz[ de plante medicinale, trebuie s[ ;ti\i c[ acestea au eficacitate redus[. Tot pentru tratatarea
sfor[itului se mai pot achizi\iona
dispozitive dentare antisfor[it, care au rolul de fixare a limbii pe
plan;eul bucal `n timpul somnului. Dac[ v[ decide\i s[ apela\i la
interven\ie chirurgical[, pute\i s[
face\i corec\ii ale devia\iei de sept
la nivelul nasului.
La nivelul cavit[\ii bucale se
poate aplica un tratament cu unde radio, iar `n ceea ce prive;te
g]tul, aici se poate opta pentru
`ndep[rtarea amigdalelor sau a
depozitelor de gr[sime.
Mirela Filimon
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Familiile cu mul\i copii,
frumoase ;i g[l[gioase
obiecte, juc[rii.

Privit[ din exterior, o familie cu
mul\i copii, de la trei `n sus, pare
una `n care nici m[car o clip[ nu trece f[r[ a se `nt]mpla ceva. Din interior este ceva diferit, iar pentru
p[rin\ii cu mai mul\i copila;i nu este deloc o treab[ u;oar[.

~mp[r\i\i treburile
gospod[re;ti

Responsabilit[\ile mamei
;i ale tat[lui
O mam[ are nevoie din c]nd `n
c]nd de timp liber, pe care s[ `l petreac[ numai pentru ea, fie s[ se
odihneasc[ lini;tit[, fie s[ se plimbe, s[ se relaxeze. Ei bine, atunci
c]nd are copii, `i este mult mai dificil. Tocmai din acest motiv, tata
are la r]ndul s[u multe responsabilit[\i. Familiile cu mul\i copii au `n
primul r]nd nevoie de spa\iu, pentru c[ ar fi foarte dificil s[ `\i cre;ti
patru copii de exemplu `ntr-un
apartament cu dou[ camere sau ;i
mai r[u, `ntr-o garsonier[.

Corectitudine ;i iubire
declarat[
Dac[ ave\i un spa\iu adecvat de
mare, `n calitate de p[rin\i responsabili trebuie s[ v[ aminti\i mereu

c[ v[ place s[ fi\i `nconjura\i de
mult[ lume. ~n casa `n care tr[iesc
mai multe persoane sub acela;i acoperi; este normal ca g[l[gia s[ fie
mai mare. Un alt aspect important
este acela c[ e bine s[ vede\i p[r\ile
bune `n fiecare dintre copiii vo;tri.
Corectitudinea trebuie s[ v[ caracterizeze mereu, s[ nu \ine\i la un

copil mai mult ca la cel[lalt. Spune\i-i fiec[ruia dintre copila;i c[
sunte\i m]ndru de el ori de c]te ori
ave\i ocazia. Este bine ca membri
unei familii s[ se aprecieze unul pe
altul. Copiii simt nevoia de a fi alinta\i, iubi\i, ori dragostea de mam[
;i de tat[ trebuie m[rturisit[ prin
gesturi ;i cuvinte, nu doar prin

S[ fii p[rintele mai multor copila;i nu este deloc u;or. Atunci
c]nd cei dinafara familiei vor s[ `\i
ofere un ajutor e bine s[ `l accep\i.
Familia cu mul\i copii are o
mul\ime de beneficii. ~n primul
r]nd, e familia `n care niciun membru nu apuc[ s[ se plictiseasc[. Totu;i, este ;i dificil mai ales atunci
c]nd fiecare copil trebuie s[ respecte un anumit program< unul
merge la fotbal, altul ia lec\ii de canto, cel mic merge la cursuri de pian
etc.
Responsabilit[\ile nu trebuie s[
`i oboseasc[ pe p[rin\i. Evident c[
este obositor s[ ai grij[ de mai mul\i
copii. Nu uita\i s[ `mp[r\i\i corect
treburile din cas[, `n sensul c[ fiecare trebuie s[ fac[ un anumit lucru, altfel risca\i s[ ave\i o cas[ `n care fie praful domne;te peste tot, fie
m]ncarea bebelu;ilor r[m]ne pe
noptier[, fie covorul e plin de ciocolat[. Lucra\i `n echip[!
Ioana Pop Vladimirescu

Prea mult suport moral d[uneaz[ c[sniciei
~nc[ de mici, b[rba\ii
`nva\[ c[ rolul lor `n via\[
este s[ asigure ;i s[
protejeze

Dup[ o serie de cercet[ri de specialitate, psihologii au ajuns la concluzia c[ prea mult suport moral
poate s[ d[uneze vie\ii de cuplu ;i
prin urmare c[sniciei. Este de fapt
doar un mit conceptul potrivit c[ruia cu c]t `i ar[t[m mai mult partenerului c[ `l `n\elegem ;i `i suntem
aproape, cu at]t mai mult ne va iubi.
De fapt, ar[t]ndu-i c[ `i suntem
aproape `l stres[m ;i `l `ndep[rt[m,
pun]nd astfel `n pericol viitorul
c[sniciei.

Uneori, so\ia preia
sarcinile gospod[re;ti ale
b[rbatului
~ntr-o familie se poate foarte des
`nt]mpla ca unul dintre parteneri s[
fie `ntr-o pas[ proast[. Fie a avut o
s[pt[m]n[ grea la serviciu, fie nu ia ie;it ceea ce `;i dorea. De regul[,
so\ii sunt cei care arat[ c[ sunt demoraliza\i. So\iile sunt aproape tot
timpul mai puternice, sau cel pu\in

`ncearc[ s[ par[ mai puternice,
m[rturisindu-le partenerilor de
via\[ c[ pot trece peste orice obstacol. C]nd b[rbatul pare la p[m]nt,
so\ia se str[duie;te s[ `l ajute s[
treac[ peste perioada grea. O face de
cele mai multe ori pentru c[ nu `i
place s[ `;i vad[ so\ul sup[rat ori
bosumflat. De obicei, `ncepe prin
a-i oferi zeci sau sute de solu\ii pentru a ie;i din impasul `n care se afl[,

multe dintre ele aberante.
Se mai `nt]mpl[ ca so\ia s[ preia asupra ei sarcinile destinate lui
`n gospod[rie. ~n tot acest timp,
so\ia `l mai “terorizeaz[“ ;i cu declara\ii de dragoste, z[p[cindu-l de
altfel mai mult la cap.
Dup[ o perioad[ `ns[, tot so\ia
ajunge la concluzia c[ nu a reu;it s[
fac[ nimic, `n ciuda strategiilor aplicate.

De ce se `nt]mpl[ a;a? Psihologii sus\in c[ oamenii tind `n general s[ presupun[ c[ partenerii lor
vor acela;i gen de suport ca ei. Este de fapt eronat. Fiecare se comport[ diferit. Stresa\i, b[rba\ii au
tendin\a de a se retrage pentru a-;i
rezolva problema, `n timp ce femeile tind s[ cear[ ajutor, sfaturi ori
s[ comunice. ~nc[ de mici, b[rba\ii
`nva\[ c[ rolul lor `n via\[ este s[ asigure ;i s[ protejeze. Dac[ un b[rbat
este cople;it de ajutorul pe care so\ia
sa vrea s[ `l ofere, simte c[ este o persoan[ slab[ care nu ;tie s[ se descurce. Prin urmare, atunci c]nd are
necazuri, so\ul trebuie l[sat s[ se
descurce singur, s[ aib[ spa\iu ;i s[
ia deciziile de capul s[u.
Theodora Pop

Accesorii
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Accesorii în tendin\e
pentru aceast[
toamn[

Anul acesta, în ceea ce prive;te
accesoriile, alături de multe alte
teme de inspira\ie, s-au regăsit pe
podium ;i elemente clasice. Marii creatori ;i-au înfrumuse\at \inutele cu bijuterii clasice, în tonuri
pale, discrete.

Accesorii pentru păr

Cercei candelabru

Coliere lungi

Combină o rochie lungă ;i
diafană din dantelă sau mătase cu
un colier amplu, dar fin ;i o pereche de cercei lungi, stil candelabru. Cerceii candelabru sunt potrivi\i atât \inutelor de zi, cât ;i celor de seară.

Bro;ele
Sunt ;i ele adecvate \inutelor
de seară, particularizându-le. Po\i
transforma o rochie simplă de catifea într-una romantică, accesoriz]nd-o cu o broşă sub formă de
ac de siguran\ă de care sunt prinse mai multe elemente - inimioare, lan\uri, mărgele, pene. Bro;ele
trandafir sunt ;i ele la modă. Decorate cu mărgele ;i perle, merg
prinse de un guler de blană sau de
reverul unui sacou elegant.

Inelul supradimensionat
Un accesoriu ;ic este anul
acesta ;i inelul supradimensionat,
al cărui volum dă atitudine \inutei. Acest inel este decorat cu pietre sau mărgele ;i are menirea să
pună în valoare \inutele de seară.

Înfrumuse\ează-\i toamna ;i
dă culoare \inutelor tale, purtând
în păr un accesoriu în tonuri calde. Cele mai căutate sunt în sezonul acesta clamele de păr sub formă de trandafiri. .
|inutele elegante de zi pot fi
accesorizate ;i puse în valoare prin
coliere lungi. Dacă e;ti adepta stilului clasic masculin, po\i purta o
căma;ă ;i o pereche de pantaloni
din stofă, accesoriz]ndu-\i \inuta
cu un colier lung, alcătuit dintrun lan\ ;i un canaf.

Coliere delicate
Dacă e;ti adepta \inutelor romantice ;i a bluzelor cu volane,
cel mai potrivit pentru tine este un
colier fin, alcătuit dintr-un lan\ ;i
un pandant în formă de inimă.

Cameea
Colierele ;i cerceii camee au un
aer deosebit, rafinat, fiind adecvate atât \inutelor de zi cât ;i celor de seară.

E;arfe elegante
Din peisajul acestui sezon rece nu pot lipsi nici e;arfele. În tonuri pale ;i discrete, realizate din
materiale rafinate - mătase, voal,
bumbac – e;arfele pot fi combinate cu u;urin\ă cu orice \inută
de zi.
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P[l[ria fedora ;ic `n orice
anotimp
Denumirea “fedora” vine de
la titlul unei piese de teatru scris[
`n 1882, `n care actri\a Sarah Bernhardt interpreta rolul unei
prin\ese numit[ Fedora, care purta pe cap un accesoriu similar cu
ceea ce numim azi p[l[rie fedora.
De;i ini\ial parte a garderobei feminine, `ncep]nd cu 1919 a `nceput s[ fie purtat[ ;i de c[tre
b[rba\i ;i a r[mas `n istorie ca
marc[ a gangsterilor, detectivilor
;i b[ie\ilor duri din filmele anilor
‘40. Gene Kelly a purtat-o `n “Singin’ in the Rain”, iar Humphrey
Bogart a asortat-o la un trenci `n
celebrul “Casablanca”.
~n a doua jum[tate a anilor
‘50, succesul p[l[riei fedora a `nceput s[ p[leasc[, `n parte ;i din
cauz[ c[ ma;inile `;i reduseser[
dimensiunile ;i nu mai puteai intra `n ele purt]nd pe cap o astfel
de p[l[rie. ~n anii ‘70, numai
b[rba\ii `n v]rst[ sau conservatori mai puteau fi v[zu\i purt]ndo, sau actorii care interpretau roluri de gangsteri - ca Warren Beatty `n “Bonnie and Clyde”.
Cei care au readus `n tendin\e
p[l[ria fedora sunt starurile pop
ale anilor ‘80, Michael Jackson ;i
Daniel Newton, p[l[ria fedora
alb-negru devenind marc[ a stilului lor vestimentar. Din nou,
p[l[ria s-a infiltrat `n garderoba
personajelor de film, precum Indiana Jones, Dick Tracy sau Freddy Krueger.
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Loga Dance School ;i-a legitimat
23 de sportivi
la Federa\ia Român[ de Dans Sportiv

~n anii 2000 este peste tot - `n
prezent[rile de mod[, `n filme ;i
videoclipuri muzicale, `n \inutele
vedetelor, ale starurilor R&B (Justin Timberlake, Ne-Yo) ;i ale oricui `;i dore;te un look retro-chic.
Ca s[ nu mai vorbim de Don Draper ;i Neal Caffrey, personajele
din serialele “Mad Men”, respectiv “White Collar”, care au redefinit p[l[ria fedora ca accesoriu
de baz[ `n garderoba b[rba\ilor
ultra-stila\i.

Cu ce s[ o por\i toamna?
Cu un trenci, desigur! Stilul
Humphrey Bogart nu va pieri niciodat[ ;i este unisex. Dar p[l[ria
fedora se poart[ ast[zi ;i `n combina\ie cu sacouri, geci din denim
sau din piele, cardigane tricotate
;i c[m[;i cu m]necile `ndoite.
Dac[ ai o \inut[ elegant[,
`nc[l\[mintea trebuie s[ fie `n acela;i stil, cu toc, iar dac[ hainele
tind spre casual, poart[ bocanci,
cizme stil biker, balerini sau chiar
teni;i.
Ca s[ ai o \inut[ cu adev[rat
modern[, asorteaz[ p[l[ria cu
e;arfe sau fulare lungi, `nf[;urate
de mai multe ori `n jurul g]tului,
;i/ sau cu ochelari de soare (mai
ales aviator, Ray Ban sau `n stil
Jackie O). Iar dac[ vrei s[ por\i ;i
bijuterii, alege unele mai degrab[
ostentative, dec]t finu\e, vintage,
dar nu pre\ioase. Perlele ;i diamantele nu se potrivesc deloc cu
p[l[ria fedora.

A ajuns momentul mult ;i de
mulți a;teptat, legitimarea sportivilor! Acum a venit momentul în
care putem clădi pe bazele puse de
pe munca acestor 3 ani din urmă!

Concursuri na\ionale ;i
interna\ionale
În următorii 1-2 ani vor urma
;i meritatele rezultate ale sportivilor, iar încrederea pe care au avuto în antrenori ;i în ;coală va da rezultate!
Loga Dance School ;i-a legitimat sportivii la recunoscuta ;coală
de dans din Oradea cu care colaborează. C.S.Feeling Dance, o ;coală
renumită cu experiență care a dat
dovadă de la înființare ;i până acum
doar de seriozitate ;i profesionalism.
Fiecare sportiv la concursurile
naționale ;i internaționale va participa sub egida Feeling Dance Oradea la fel cum este scris ;i în legitimația dansatorilor, iar rezultatele
în mass-media vor apărea sub egida Loga Dance School.
Sportivii sunt liberi de orice sarcină, nu au nicio obligație financiară dacă doresc să se transfere la un
alt club. Acest lucru îl pot face oricând, oriunde individual.

Diamante care urmează
să fie finisate
“La primul cantonament din
2008 am scris pe pliantul cantonamentului că în fiecare zi când intru

în sala de dans văd sportivii ca pe
ni;te diamante care urmează să fie
finisate, după care acela;i lucru l-am
scris ;i în 2009, respectiv 2010. Acum
a venit momentul
finisă-

cursuri după concursuri, pe parcurs
pierderile ;i e;ecurile le vor întări ;i
mai mult, se vor antrena mult mai
concentrat pentru următorul concurs, acum
au deja
un

rii,
mai
exact
concursurile”, ne spune administratorul ;colii de dans
Loga Dance School, Lorant Loga.
Sunt con;tient de faptul că o
;coala nouă de dans are nevoie de
minim cinci ani de pregătire până
cre;te la nivelul când poate participa la concursuri. Este ;i meritul
maestrului de dans de la Loga Dance School care a reu;it să accelereze această perioadă astfel încât am
ajuns la mai puțin de 3 ani.
Acum urmează o perioadă de
1-2 ani până când ace;ti sportivi vor
ajunge la nivelul de țintă unde ;coala î;i propune să ajungă< finale, podium, locuri 1, trecerea la următoarea clasă...
Nu va fi u;or, vor urma con-

scop
concret, la
concursuri să
fie ;i mai buni, între
cei mai buni ;i în final cei mai
buni. Toate acestea necesită o cantitate imensă de muncă, perseverență, seriozitate, răspundere, acestea sunt etapele finisării ca ei să fie
într-adevăr diamante prețioase în
dansul sportiv.

Drumul spre Succes!
Este foarte important pe cine
urmezi! Vorbim de maestrul de
dans Vekony Sandor din Nyiregyhaza. ~n Ungaria a dat dovad[ de calit[\ile profesionale ;i a demonstrat
c[ este printre cei mai buni.
La Loga Dance School a reu;it

la fel. La grupa de `ncep[tori a reu;it
s[-i `nve\e s[ danseze pe oamenii
care nu au avut deloc `ncredere `n
ei c[ vor face c]\iva pa;i de dans
vreodat[.
La grupa de performan\[ s[ predea astfel `nc]t sportivii s[ poat[ s[
asimileze sutele de elemente de tehnic[. Sportivii care au ajuns s[ fie selec\iona\i `n grupa de concurs sunt
foarte buni dansatori. At]t ;coala
c]t ;i antrenorul au maxim[ `ncredere `n ei. Iar acum urmeaz[ s[
ob\in[ locurile meritate de podium.
~ndrum[torul grupei de concurs,
este maestrul de dans, domnul Vekony Sandor din Nyiregyhaza.
Cu aproximativ 20 de ani `n
urm[ `n timpul anilor de facultate
(inginer) `n Kiev a intrat `n lumea
dansului. C]nd a revenit `n Ungaria la `ndrumarea maestrului de
dans, domnul Bozoki Lajos din Budapesta s-a `nscris la Academia de
dans, dup[ care a ob\inut ;i masteratul `n domeniul dansului sportiv.
Iar de aproximativ 20 de ani se
ocup[ doar de dans sportiv, ridic]nd clubul lui din Ungaria `n
Top 10 Hungary, clasat pe locul 3
iar din 2007 este contractat la Loga
Dance School.
Loga Dance School are un sistem bine g]ndit, personal calificat
selectat ;i condi\iile de antrenement
create. Acum cu ajutorul lui Dumnezeu vom ajunge acolo unde neam propus s[ fim.
Pentru detalii accesa\i
www.logadance.ro sau prin
telefon la num[rul 0722 53 83 17
(Lorant).
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O\etul alb - `ntrebuin\[ri ;i
beneficii care v[ vor u;ura munca
~n orice magazin g[se;ti
standuri `ntregi pline cu cele
mai recente produse ce promit s[ `\i economiseasc[ timpul ;i energia, `n timp ce `\i
fac casa str[lucitor de curat[.
Din p[cate, multe dintre aceste produse con\in chimicale
toxice care `\i pot afecta
s[n[tatea ;i mediul.
P]n[ la Al Doilea Război
Mondial, gospodinele se descurcau perfect cu ingrediente normale de buc[t[rie, cum ar fi
l[m]ile, sarea, o\etul ;i bicarbonatul de sodiu. Publicitatea ne-a
f[cut s[ credem c[ avem nevoie de
o multitudine de produse, c]te
unul pentru orice problem[. Unul
pentru chiuvet[, unul pentru
cad[, unul pentru podele, unul
pentru depunerile de calcar…;i
lista nu se mai termin[. ~nainte
de a le folosi, g]ndi\i-v[ un minut,
c[ ele ar putea s[ v[ provoace alergii sau reac\ii dermatologice vou[

ori familiei.
De data aceasta ne oprim la o\etul
alb, care este un produs uimitor,
enumer]nd c]teva metode de a-l
folosi.
Geamurile ;i oglinzile tale vor
str[luci cu un minim efort, l[s]nd
totul f[r[ urm[ de mizerie.
Ceainice, robinete, capete de
du; ;i vase de toalet[ nu vor mai
avea nici un fel de depunere de
calcar.

Mirosurile vor disp[rea
`n mod natural
Mucegaiul va fi p[strat la distan\[ dac[ `\i faci obiceiul de a
stropi faian\a ;i perdeaua de la du;
cu o\et, dup[ baie.
Podelele tari vor r[m]ne f[r[
gr[sime sau alte urme ;i lucioase
`n acela;i timp. :i, dac[ asta nu e
destul, po\i s[ cure\i ;i toc[toarele de lemn din buc[t[rie cu o\et,
s[
`ndep[rtezi furnicile ;i `l po\i
ad[uga ;i la ciclul de stoarcere al

ma;inii de sp[lat pentru a-\i
`nmuia hainele, `n loc de balsamuri care produc alergii.
Tot ce trebuie s[ faci este s[
umpli pe jum[tate o sticl[ cu pulverizator cu o\et alb, s[ o umpli

p]n[ sus cu ap[ ;i gata! Folose;te
o bucat[ de material cu fibre mici
;i casa ta va str[luci c]t ai clipi din
ochi.
Nu v[ `ngrijora\i de miros,
acesta se disipeaz[ pe m[sur[ ce
se usuc[ ;i nu r[m]ne `n aer pentru prea mult timp.
Du;ul care nu mai func\ioneaz[ din cauza depunerilor de
calcar ;i nu mai las[ apa sa ias[
prin orificii. Introdu cap[tul
du;ului metalic `ntr-o pung[ din
plastic (mai rezistent!) `n care
torni o\et c]t s[-l acopere. Leag[
bine cap[tul pungii ;i las[ la
`nmuiat peste noapte. Dac[ “para” du;ului nu s-a cur[\at complet, repet[ opera\ia.
Br]nza \ine mai mult dac[ o
`nvele;ti `ntr-o bucat[ de p]nz[
`nmuiat[ `n o\et.
Petele de la deodorantul spray
pe bluze, rochii `n zona subra\ului
sunt inestetice, ca s[ dispar[, pulverizeaz[ o\et pe zona respectiv[
cu c]teva ore `nainte s[ le speli.
Viorica S.

Marinat[ iute pentru ciorbe
Ingrediente<
- 500 gr ardei iu\i ro;ii
- 500 gr ardei bulg[re;ti
- 6-8 l[m]i
- 300 ml o\et 9º
- 500 ml ap[
- piper boabe
- ½ plic Pikant fix iute

Mod de preparare<
Ardeii iu\i se spal[, se cur[\[ de
cozi ;i se taie rondele. Separat, se fac
acelea;i opera\iuni ;i pentru ardeii
bulg[re;ti. L[m]ile se spal[ foarte
bine ;i se taie feliu\e (;i sferturi, dac[

Planta este cunoscut[ `nc[
din antichitate pentru efectele ei terapeutice miraculoase.
C[tina este considerat[ una
dintre plantele cu propriet[\i
nutritive deosebite.
~n China spre exemplu, medicina tradi\ional[ o recomand[ `n
tratarea bolilor digestive. ~n prezent, din c[tin[ se ob\in urm[toarele produse< ceaiuri, muguri, frunze ;i chiar scoar\[, siropuri de fructe, ulei de fructe. Uleiul este cel mai
valoros din punct de vedere medical.
Partea cu cele mai multe substan\e active este fructul. Siropul de
c[tin[ ob\inut prin presare la rece
a fructelor are acelea;i efecte ca ;i
fructele proaspete. Acesta p[streaz[,
f[r[ s[ se piard[ toate substan\ele
active terapeutice. Pulpa de fruct se
ridic[ la suprafa\a siropului, iar deasupra ei se reg[se;te o pelicul[ de
ulei. El d[ siropului calit[\ile terapeutice. Fructul de c[tin[ con\ine de

dou[ ori mai mult[ vitamina C
dec]t măce;ul ;i de 10 ori mai mult
decât citricele.
Siropul de c[tin[ se consum[
diluat cu ap[ mineral[ sau cu alte lichide. Doza zilnic[ recomandat[ fiind de 3-4 linguri. ~n cazul eforturilor fizice prelungite sau `n cazul
eforturilor intelectuale deosebite,
doza zilnic[ se poate dubla.
Din fructele de c[tin[ alb[ v[
pute\i prepara< siropul> vinul din
fructe de c[tin[> ceaiul, gemuri ;i
alte preparate din fructe. Preparatele nu sunt at]t de bogate `n vitamine precum fructul `n sine.

Efecte terapeutice<
C[tina alb[ are ac\iuni benefice precum< revitalizant[ ;i de refacere pentru piele, are un con\inut
bogat `n componente nutritive
esen\iale pentru s[n[tatea pielii ;i
`ncetine;te procesul de `mb[tr]nire> stimuleaz[ regenerarea pielii ;i
este eficient[ `n tratamentul arsurilor, r[nilor cu vindecare lent[ ;i a ulcera\iilor.

Uleiul de c[tină alb[ ac\ioneaz[
`n vindecarea unor maladii ale pielii precum eritemele, usc[ciunea,
m]nc[rimile, eczemele, ajut]nd `n
vindecarea unor boli precum psoriazis ;i Zona Zoster.
Uleiul mai este folosit `n tratamentul unor afec\iuni precum< ulcerul gastric ;i duodenal, alergiile,
diarea, urticaria, reumatismul,
afec\iunile neuroendocrinologice,
circulatorii,
hepatice.
Fructele ;i frunzele acestui arbust fructifer sunt recomandate `n

tratamentul bolilor tubului digestiv, av]nd efect de refacere nu numai a pielii de la exteriorul corpului, c]t ;i pe cea din interior. Serotonina din fructele de c[tin[ con\in
un factor important antistres ;i sunt
cele mai eficiente antitoxine.
C[tina se mai folose;te la tratarea unor afec\iuni oftalmologice,
coronariene, hipertensiunea arterial[ ;i gingivitele.
Fructele ;i frunzele sunt un
foarte bun antiinflamator ;i reduc
pofta de m]ncare `n cazul unor tratamente ale obezit[\ii. Mugurii de
c[tin[ au efect afrodisiac. Fructele
de c[tin pot fi consumate ca atare.
Secretul este sf[r]marea lor `ntre
din\i ;i mestecarea semin\ei din
fruct, aceasta fiind, de fapt, adev[ratul depozit de vitamine.
Pe timpul iernii, fructele se
p[streaz[ foarte bine `n miere de albine, dar se pot depozita ;i la loc
r[coros. Se pot consuma ;i fructe
`n stare uscat[.
Text selectat ;i prelucrat de
Ioan A.

borcanele sunt mici).
Se a;az[ ardeii iu\i p]n[ la
jum[tatea borcanelor, apoi se pune
un strat de l[m]i ;i se adaug[ ardeii bulg[re;ti p]n[ se umplu borcanele. Deasupra se mai pun 1-2 feliu\e de l[m]ie ;i c]teva boabe de piper.
Borcanele se a;az[ pe o suprafa\[ de metal, pentru a nu cr[pa
c]nd se adaug[ o\etul. Se fierb 5 minute o\etul cu apa ;i Pikant fix, apoi
se toarn[ compozi\ia fierbinte `n
borcane. Se sigileaz[ borcanele ;i se
p[streaz[ la `ntuneric ;i r[coare.
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Peltea de gutui cu mere
Ingrediente<
- 2 kg gutui
- 500 gr mere ro;ii
- 1 kg zah[r
- 1 l[m]ie mic[
- 1 plic Gelfix Clasic

Mod de preparare<
Se spal[ fructele ;i se taie `n patru. Se pun la fiert
`ntr-o crati\[ cu ap[ rece care s[ le acopere de trei degete. C]nd fructele sunt
fierte ;i zeama a sc[zut, se
ia crati\a de pe foc. Se scot
fructele `ntr-un castron, iar
zeama se strecoar[ ;i se las[
`ntr-un vas timp de 10-12
ore s[ se limpezeasc[.
Con\inutul plicului de
Gelfix se amestec[
`mpreun[ cu 2 linguri de
zah[r ;i se adaug[ 1 litru
din sucul ob\inut mai sus. Amestecul se pune la fiert la foc mare. Dup[
ce clocote;te, se ia oala de pe foc, se
adaug[ restul de zah[r ;i se pune
din nou la fiert> se fierbe 1 minut,
amestec]nd continuu, apoi se ia de
pe foc. Se toarn[ zeama de l[m]ie
strecurat[ ;i se amestec[ `n continuare.

Dac[ e nevoie, se mai poate da
`n c]teva clocote p]n[ la omogenizare. Se umplu imediat borcanele,
apoi se sigileaz[. Borcanele sigilate
se `ntorc ;i se las[ 5 minute s[ se
sprijine pe capac. Fructele r[mase se
pot da prin ma;in[, se fierb cu ap[
;i 1,5 kg zah[r ;i se face o marmelad[ pentru pr[jituri.

Meniu de criz[
Sup[ de oase

Ro;ii cu ceap[ `n o\et
Ingrediente<

C[tina alb[ ;i valen\ele ei terapeutice

Re\ete
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- 2 kg ro;ii
- 1 \elin[
- 3-4 ardei iu\i
- 1 c[p[\]n[ de usturoi
- 500 gr ceap[
- cimbru verde
- piper boabe
- frunze de dafin
- 150 ml o\et 9º
- 750 ml ap[
- ½ plic Pikant fix iute

Mod de preparare<
Se aleg ro;iile mai mici ;i mai

tari, se spal[ ;i se taie rondele. Ceapa ;i ardeii se cur[\[ ;i se taie inele,
apoi se a;az[ toate `n borcane mici,
introduc]nd printre ele frunze ;i
crengu\e de cimbru.
Se pun deasupra 1-2 c[\ei de usturoi, boabe de piper ;i o frunz[ de
dafin.
O\etul cu apa ;i Pikant fix se
pun la fiert, iar compozi\ia fierbinte se toarn[ `n borcane p]n[ la umplere. Borcanele se `nchid ermetic
c]t sunt fierbin\i, iar dup[ r[cire se
depoziteaz[ la loc r[coros. Dup[
desigilare, se p[streaz[ la frigider.

Ingrediente necesare< 1,5 kilograme de oase de vit[, de preferin\[
cu m[duv[ ;i eventual cartilaj, 600
grame de zarzavaturi - morcovi,
p[trunjel, p[st]rnac, gulie, o ceap[
de m[rimea unui ou, 10-15 boabe
de piper ;i o lingur[ de sare.
Modul de preparare< oasele se
spal[ `n dou[ trei ape, dup[ care se
pun la fiert `n aproximativ 3 litri de
ap[. ~n vreme ce oasele `ncep s[
fiarb[, se cur[\[ zarzavaturile ;i se
taie de preferin\[ `n rondele, dup[
care se pun la fiert. Ceapa se pune
`ntreag[ dup[ ce a fost sp[lat[ ;i
cur[\at[. Se adaug[ boabele de piper ;i se las[ la fiert pe foc mic pentru ca supa ob\inut[ s[ fie limpede.
Spre final se adaug[ sarea, dup[
gust. Se poate consuma ca atare,
sau se adaug[ g[lu;te din f[in[,
dup[ preferin\[ ;i/sau sm]nt]n[.

Cartofi fran\uze;ti
Ingrediente necesare< 1,5 kilograme de cartofi, 5 ou[, 20 grame
de sm]nt]n[, 100 grame de pesmet, 50 mililitri de ulei, sare, piper.
Modul de preparare< Cartofii
se pun la fiert `n coaj[. ~n aceea;i
ap[ se pot fierbe ;i ou[le vreme de
5 minute. Cartofii fier\i ;i ou[le se
las[ la r[cit. Se cur[\[ ;i se taie separat `n rondele. ~ntr-un vas mai
`nalt, poate fi ;i de yena, se pune
pu\in ulei, dup[ care se a;terne un
strat de pesmet. Se pun apoi cartofii `ntr-un strat, apoi un strat de ou,
pu\in[ sare ;i se continu[ `n acest
mod p]n[ ingredientele au fost folosite. Se pune apoi sm]nt]na ;i se
introduce vasul la cuptor vreme de
15-20 de minute.
Ca desert v[ recomand[m un
sirop de zmeur[, care s[ con\in[ ;i
pulpa, la care se adaug[ pu\in[
fri;c[.
Ioan A.
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Lauren Graham – fericit[ ;i `ndr[gostit[
Un nou serial, un nou film
;i un iubit nou! Actri\a care a
interpretat-o pe Lorelai, mama simpatic[ ;i nonconformist[ din “Fetele Gilmore”,
are un rol principal `n serialul
“Parenthood”, unul `ntr-un
film independent ;i o rela\ie
fericit[ cu colegul de platou
din “Parenthood”, Peter
Krause.
Reportera publica\iei „Redbook” a fost uimit[ c]nd a fost invitat[ la mas[ `n casa vedetei de 43
de ani. Iar faptul c[ Lauren a fost
cea care a g[tit ;i i-a pus m]ncare
;i la pachet, a fost o surpriz[
pl[cut[.
Faptul c[ Lauren se simte bine
s[ g[teasc[ ;i s[ aib[ invita\i are un
motiv. Dup[ ce 10 ani a muncit
at]t de mult, `nc]t a fost nevoit[ s[
renun\e la o rela\ie serioas[, acum
a g[sit `n sf]r;it iubirea.
Aceast[ ;tire minunat[ ia o
nuan\[ amar[ c]nd afli povestea
copil[riei sale - femeia care ne-a
c];tigat simpatia interpet]nd roluri de mam[, nu a fost crescut[ de
propria ei mam[.
Lauren a crescut `n Washington DC al[turi de tat[l ei. Mama
i-a p[r[sit c]nd ea avea 5 ani,
mut]ndu-se la Londra pentru a deveni c]nt[rea\[. Lauren vorbe;te
cu drag de ambii p[rin\i (mama ei
a murit cu 5 ani `n urm[), c]t ;i de
mama ei vitreg[, cu care tat[l ei sa c[s[torit c]nd Lauren era `n liceu.
Pe un raft `n biblioteca ei plin[
de c[r\i st[ o poz[ alb-negru cu ea
bebelu; `n bra\ele bunicii ei, `n
timp ce am]ndou[ privesc la televizor, unde mama ei d[ un interviu. „Asta e una din fotografiile
mele preferate”, spune ea z]mbind.
~n num[rul de octombrie al revistei „Redbook”, Lauren vorbe;te
deschis despre rolurile ei, iubirea
pentru c[r\i ;i despre dorin\a ei de
a avea o familie.
Reporter< ~n „Parenthood” interpretezi din nou o mam[ singur[.
Lauren Graham< C]nd am hot[r]t
s[ apar `n „Fetele Gilmore” (aveam
32 de ani), mult[ lume `mi spunea
c[ n-ar trebui s[ interpretez o
mam[ deorece eram prea `n v]rst[.
Iar eu nu `n\elegeam de ce, doar femeile erau mame la v]rsta mea. Iar
c]nd am acceptat rolul din „Parenthood”, oamenii mi-au spus c[
n-ar trebui s[ joc din nou o mam[.
R< Mai lucrase;i cu al\i colegi `nainte?
L.G< Peter a fost printre primii oameni pe care i-am `nt]lnit c]nd m-

am mutat `n Los Angeles, `n 1995.
Am ap[rut `mpreun[ `ntr-un episod din „Caroline in the City”, `n
care el umbla `n m]ini.
R< Care e povestea voastr[?
L.G< Ne-am `nt]lnit dup[ ce au am
ajuns `n L.A., dar atunci nu a fost
momentul potrivit pentru noi. De;i

cred c[ ne pl[ceam. ~mi amintesc
c[ m-a invitat la el acas[ s[ juc[m
un joc de mas[ ;i exact asta am
f[cut. A;a c[ eu am crezut c[ nu m[
place. E interesant c[ a existat `nc[
de atunci o leg[tur[ `ntre noi, dar
niciunul nu eram preg[ti\i.
R< Ce v[ st[tea `n cale?

L.G< Cu toate c[ este un om
atr[g[tor ;i `ncrez[tor, Peter este timid, ;i la fel sunt ;i eu. Am r[mas
prieteni de-a lungul anilor ;i am
fost `ntotdeauna o fan[ a muncii
lui.
R< Care sunt avantajele de a `nt]lni
pe cineva deosebit dup[ v]rsta de

40 de ani, fa\[ de 20 sau 30?
L.G< Am avut una sau dou[ rela\ii
bune care din anumite motive nu
au func\ionat. Am ie;it cu oameni
despre care am crezut c[ vor deveni
persoane importante `n via\a mea,
dar am avut ;i perioade lungi `n
care am fost singur[. De;i doream

foarte mult s[ am o rela\ie, nu-mi
doream s[ fiu `ntr-una gre;it[.
R< Deci aveai o fobie pentru angajamente?
L.G< Da. Dar cred c[ m-am maturizat mult. Acum ;tiu s[ fac diferen\a `ntre problema mea ;i a altuia. :i mai este pl[cut c[ am ajuns

`n acel punct din cariera mea `n care am reu;it s[ realizez ceea ce miam propus. Nu chiar tot ce mi-am
dorit, dar sunt m]ndr[ de ceea ce
am f[cut. M[ ajut[ s[ las loc pentru o via\[ personal[ echilibrat[.
R< Care sunt provoc[rile de a avea
`nt]lniri `n lumina blitzurilor?

L.G< Nu am avut parte de a;a ceva.
~n cazul nostru, nimeni n-a ;tiut
despre noi o bun[ perioad[ de
timp, pentru c[ ne place s[ st[m
acas[ ;i s[ g[tim. Am ;i dorit s[
\inem pentru noi rela\ia un timp,
deorece trebuie s[ fim credibili `n
rolul de sor[ ;i frate.
R< E interesant c[ ai at]\ia fani, dar
nu pari s[ fii urm[rit[ de paparazzi.
Cum ai re;it acest lucru?
L.G< Am aceia;i prieteni pe care iam avut ;i `nainte. Majoritatea
prietenilor mei dragi sunt din facultate sau liceu. Cred c[ dac[ depui pu\in efort, po\i duce o via\[
lini;tit[ ;i `n aceast[ lume a filmului.
R< Te-ai g]ndit vreodat[ `n copil[rie de ce tu e;ti crescut[ de tat[l
t[u, iar to\i prietenii t[i au mame?
L.G< Bine`n\eles. ~n clasele primare aveam activit[\i mam[-fiic[ unde eu nu aveam pe cine s[ aduc. A
fost ciudat. Dar p[rin\ii mei au fost
foarte tineri c]nd s-au c[s[torit.
Au ;tiut c[ tata avea o mai bun[ posibilitate s[ m[ creasc[ ;i `i respect
pentru asta. Oamenii iau cele mai
bune decizii pe care le pot lua `ntro anume situa\ie, a;a privesc eu lucurile.
R< Cum te-a format faptul c[ ai
crescut cu tat[l t[u?
L.G< Este o persoan[ extrem de inteligent[, bun[ ;i optimist[. :i am
avut o mul\ime de aventuri< am locuit `ntr-o cas[ plutitoare din Insulele Virgin o jum[tate de an ;i
am c[l[torit `n Europa mai mult
dec]t orice copil pe care-l
cuno;team. Lucrul pe care l-am
`nv[\at de la ambii p[rin\i a fost c[
e important s[ urmezi o cale sau o
pasiune care poate nu pare practic[
la prima vedere.
R< Exist[ ceva ce nimeni nu ;tie
despre tine?
L.G< Sunt o cititoare avid[ de c[r\i
de g[tit. Preferata mea de acum este „Momofuku” de David Chang.
De;i e dificil[, m]ncarea asiatic[
este printre preferatele mele. De
asemenea, `mi place s[ urm[resc
toate emisiunile de g[tit.
R< Cum te vezi peste 10 ani?
L.G< A; vrea s[ am o familie. Aceasta e important[ pentru mine. :i
probabil c[ voi continua s[ g[tesc
;i s[ decorez – pasiunile mele. :i s[
muncesc. Ca actor, trebuie s[
profi\i de timpul t[u, pentru c[ nu
;tii ce se va `nt]mpla c]nd vei avea
50, 60 sau 70 de ani. E ca ;i cariera unui atlet< pentru mul\i se termin[ la un anumit moment. Sper
din tot sufletul s[ tr[iesc mult, ca
oamenii s[-mi poat[ spune „Cum
mai po\i juca o alt[ bunic[?!”

Cosmetic[
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Rujul `n func\ie de zodie
Berbec
Dac[ e;ti `n zodia Berbec cu siguran\[ e;ti aventuroas[, impulsiv[,
curajoas[, foarte carismatic[,
juc[u;[ ;i fidel[.
Rujul care \i se potrive;te de minune trebuie neap[rat s[ fie de o culoare foarte vie, cel mai probabil
ro;u aprins.

bine zis `n cazul nostru, ;efa horoscopului. ~i place s[ de\in[ controlul
;i s[ ia toate deciziile f[r[ prea multe discu\ii. Cu siguran\[ se
d[ cu ruj ;i cu siguran\[ rujul leueste
lui
foarte

c]t mai naturale ;i mate. Orice crede ea c[ se potrive;te personalit[\ii
ei.

Balan\a
Este semnul care denot[
mult[ armonie.

Taur
E;ti cunoscut[ ca fiind zodia cea
mai `ndur[toare. E;ti cu siguran\[
foarte muncitoare, stabil[ ;i determinat[. ~\i place s[ tr[ie;ti via\a la
maxim ;i iube;ti la nebunie luxul.
C]nd vine vorba de ruj po\i alege oric]nd culori `nchise, nu foarte
\ip[toare, dar care s[ te ajute s[ ie;i
`n eviden\[, ca de exemplu mov sau
culoarea murei coapte.

Rac
Femeile Rac sunt foarte protectoare ;i `;i petrec mult timp `n s]nul
familiei. Sunt foarte emotive ;i destul de greu de `n\eles. Se dau rar cu
ruj, iar atunci c]nd o fac aleg `ntotdeauna ceva foarte discret aproape
de culoarea natural[ a buzelor.

Leu
Leul este evident ;eful sau mai

S[get[tor
C]nd vine vorba de optimism
po\i `mprumuta pu\in de la zodia
S[get[tor. Sunt persoane foarte sociabile ;i se bucur[ la maximum de
lux. ~i place maro-ul ;i orice nuan\[
a aceleia;i culori. Nici rujul ei nu va
fi departe de aceast[ nuan\[.

Capricorn
Ce face cel mai bine o femeie
din aceast[ zodie? Merge la \int[ ;i
se serve;te singur[ cu ce vrea ea.
Femeia Capricorn este foarte
ambi\ioas[ ;i gata s[ se bucure de
succes. Rujul ei are aproape `ntotdeauna culoarea ro;ie.

Gemeni
E;ti cunoscut[ ca fiind o mare
cuceritoare. ~\i place s[ ie;i `n lume
;i s[ te faci cunoscut[ cu orice ocazie. E;ti inteligent[ ;i foarte u;or ;tii
s[ intri pe sub pielea cui vrei tu.
Culoarea rujului t[u va fi cel
mai adesea rozul pal.

Pe rujul ei sigur scrie Dior, cost[
c]t o cas[ ;i are cea mai aprins[ culoare din lume. Asta c]nd e gata de
cuceriri. C]nd este bl]nd[, folose;te
culorile nude.

V[rs[tor

scump ;i
are o culoare apropiat[ de
roz sau roz mat.

Fecioar[
Este perfec\ionist[ ;i foarte organizat[. Este de asemenea ;i foarte nobil[ ;i evident foarte timid[.
Nu iese `n niciun caz `n eviden\[ cu
rujul ei. ~;i va alege mereu culori

Prefer[
activit[\ile `n aer liber ;i discu\iile
fa\[-n fa\[. C]nd vine
vorba de rujul ei, va alege rozul
strident. Oric]nd.

Scorpion
Plin[ de pasiune ;i gata oric]nd
de ac\iune, femeia Scorpion poate
face ce vrea din tine `ntr-o clipit[.

Dr[gu\ele V[rs[toare sunt foarte optimiste din fire, bl]nde ;i gata
s[ te ajute cu orice le vei cere. Sunt
foarte inventive ;i originale. Nu se
dau `n v]nt dup[ machiaj, `ns[ dac[
ar alege ceva pentru ele ar avea o culoare c]t mai natural[ ;i mai lini;titoare.

Pe;ti
Vis[toarele din zodia Pe;ti sunt
generoase, simpatice ;i g]nditoare.
Viseaz[ cu ochii deschi;i ore `ntregi.
Sunt de asemenea ;i foarte creative.
Rujul lor va avea o culoare aproape
de vi;iniu - le ofer[ stabilitate ;i se
simt puternice cu aceast[ nuan\[.

Scap[ de acnee cu ajutorul plasturelui electric
Dac[ niciun remediu nu te-a
sc[pat de acnee, nu dispera. Mai
exist[ solu\ii. Cum ar fi plasturele
electric high-tech, care odat[ intrat
`n contact cu pielea, elibereaz[ o
sarcin[ electric[ despre care oamenii de ;tiin\[ spun c[ ar fi capabil[
s[ distrug[ bacteria r[spunz[toare
de apari\ia co;urilor, informeaz[
„Daily Mail”.
Produsul lansat de o companie
israelian[ are efecte uimitoare, spun
exper\ii care l-au testat ;i care au
observat c[ pielea redevin[ fin[
dup[ doar 3 zile de tratament.
Acneea este cea mai comun[
afec\iune dermatologic[, ce afecteaz[ `n special adolescen\ii. ~n unele cazuri `ns[, este posibil s[ persiste ;i `n via\a adult[ - una din 20 de
femei ;i unul din 100 de b[rba\i au
probleme cu co;urile dup[ v]rsta
de 25 de ani.
Exper\ii sus\in c[ boala este cau-

zat[ de hormoni, care suprasolicit[
glandele sebacee. Aceste glande,
aflate sub piele, sunt ata;ate foliculilor firelor de p[r. Menirea lor este s[ previn[ uscarea firului de p[r,
prin producerea unei substan\e grase, numit[ sebum.
Atunci c]nd produc\ia de sebum este `n cantitate foarte mare, la
suprafa\a pielii apar acele bubi\e purulente, cunoscute drept acnee. Explica\ia este c[ sebumul se combin[
cu celulele moarte de la suprafa\a
pielii ;i blocheaz[ foliculii, iar bacteriile care tr[iesc `n mod normal la
suprafa\a pielii `i infecteaz[.
Tratamentele tradi\ionale se bazeaz[ pe creme ce con\in benzoil
peroxid –o substan\[ ce previne
blocarea foliculilor ;i distruge bacteriile de la suprafa\a pielii. O alt[
solu\ie pentru tratarea acneei este
administrarea de antibiotice, care
au ca \int[ tot bacteriile.

schimb[ri de dispozi\ie.

Un co; - un plasture

Contraceptivele care echilibreaz[ nivelul hormonal sunt, de
asemenea, de folos. Oricare dintre
aceste tratamente are nevoie de
c]teva s[pt[m]ni pentru a da rezultate, unele dintre ele prezent]nd
riscul de a avea ;i efecte adverse ca
uscarea pielii, `ngr[;are, ame\eli ;i

Odat[ utilizat, plasturele electric produce schimb[ri peste noapte, f[r[ efecte secundare, promit
produc[torii. Acesta arat[ ca orice
alt plasture, cu diferen\a c[ este impregnat cu molecule speciale care,
la contactul cu pielea, genereaz[ un
c]mp electric `n care bacteriile nu
pot supravie\ui. Plasturele mai
con\ine ;i acid salicilic care `nl[tur[
celulele moarte ce blocheaz[ foliculii ;i acid azelaic care omoar[ bacteriile din porii firelor de p[r. Un
plasture vindec[ un singur co;.
~n urm[toarea perioad[, plasturele va fi experimentat pe 100 de
persoane care `l vor purta `n jur de
6 ore pe timpul nop\ii. La sf]r;itul
anului se a;teapt[ rezultatele experimentului, iar `n circa 2 ani plasturele va fi disponibil pe pia\[.
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Apa, un aliat de n[dejde
`n regimurile de sl[bire
rii, putem bea ap[ cu zero calorii.

De regul[, atunci c]nd dorim s[
sl[bim ne `ntoarcem c[tre consumul de ap[. Unele persoane sunt de
p[rere c[ apa trebuie b[ut[ `n cantit[\i mari la diet[, altele sus\in c[
nu este neap[rat obligatoriu s[ facem a;a. De asemenea, unii zic c[ e
bine s[ bem mult[ ap[ `nainte de a
m]nca, al\ii sus\in c[ apa se bea `n
timpul meselor.

Gr[be;te digestia ;i
absorb\ia nutrien\ilor

C]t ;i c]nd bem?
E bine de ;tiut faptul c[ organismul nostru este compus `n propor\ie de 60 la sut[ din ap[, iar dat
fiind acest lucru chiar avem nevoie
de ap[.
Consumul de lichide e diferit
totu;i de la un om la altul, astfel c[
noi bem ap[ `n func\ie de mai multe aspecte precum< c]t de activi suntem, c]t[ ap[ ne procur[m din alimentele pe care le m]nc[m. ~n regimurile de sl[bire, apa este recomandat[ de c[tre speciali;ti. Principalul s[u atu este lipsa caloriilor.

Este foarte u;or s[ `n\elegem acest
lucru< `n loc s[ bem sucuri care au
chiar patru sau cinci sute de calo-

Speciali;tii sus\in c[ nu conteaz[ dac[ bem apa la mas[ sau o
bem `nainte ori dup[ m]ncare.
Unele persoane prefer[ s[ bea ap[
`nainte de m]ncare pentru a umple
stomacul ;i a consuma astfel por\ii
mai mici de hran[. Apa are ;i rolul
de a stopa apetitul.
Potrivit unui studiu realizat `n
urm[ cu c]\iva ani, cei care beau
ap[ `nainte de mas[ au o senza\ie de
foame mult redus[. Astfel, dac[ bem
500 ml de ap[ `nainte de a m]nca,
avem ;ansa s[ sl[bim cu 44% mai
mult `ntr-o perioad[ de 12
s[pt[m]ni. Apa este de asemenea
foarte bun[ la diluarea ;i descompunerea bolului alimentar, gr[bind
digestia ;i absorb\ia nutrien\ilor.
Ioana Pop

Prepar[-\i acas[ o delicioas[ br]nz[ de soia
Raw food chef Ramona Pop
ne-a prezentat `n numerele trecute ale Suplimentului “S[n[tate&Frumuse\e” cum putem prepara acas[, `n buc[t[ria noastr[,
gustosul lapte de soia, respectiv
okara, acel produs rezidual al laptelui din care putem ob\ine o delicioas[ past[ numai bun[ de
`ntins pe p]ine. Aceste re\ete pe
care le-am prezentat `n suplimentul nostru le pute\i g[si pe site-ul
www.alegorie.wordpress.com.

o\et de bun[ calitate. Cu o\et se
coaguleaz[ mai bine ;i zerul r[mas
este foarte curat. ~n momentul `n
care laptele d[ `n clocot, reducem
presiunea la gaz ;i l[s[m pe flac[ra
la minim.

Gustos ;i s[n[tos

Ingrediente necesare
~n cele ce urmeaz[, cu ajutorul specialistei noastre, ve\i descoperi cum pute\i prepara br]nza
de soia, cunoscut[ sub denumirea de Tofu, f[r[ a avea nevoie de
coagulan\i speciali, de pres[ sau
de alte lucruri< “Pentru prepararea br]nzei de soia avem nevoie de
3 litri de lapte de soia nearomatizat, vom folosi pe post de coagulant sucul de la dou[ l[m]i ori ;ase
linguri de o\et, sit[ ;i tifon ;i ier-

buri aromate, eventual uleiuri ;i
condimente, dar asta numai
op\ional. Laptele de soia se va pune pe foc pentru a-l aduce la primul clocot. ~ntr-un bol separat
preg[tim `n acest timp coagulantul. La aproximativ trei litri de lapte, personal utilizez sucul a dou[
l[m]i ori, `n cazul `n care nu ave\i
l[m]i, pute\i folosi ;ase linguri de

Acum se va turna coagulantul
`n lapte, amestec]nd cu o spatul[
de plastic `ntr-un singur sens.
Stingem focul ;i l[s[m oala pe
ochiul de aragaz stins vreme de
10 - 15 minute, pentru ca proteina s[ se separe. Preg[tim acum o
sit[ acoperit[ cu tifon pus dublu.
Dup[ un sfert de or[, turn[m
con\inutul oalei prin strecur[toare, iar ceea ce r[m]ne `n tifon este chiar Tofu. Acoperim cu un alt
tifon ;i putem pune deasupra
br]nzei o greutate pentru a scoate zerul din br]nz[ c]t mai bine.
Dup[ o or[ avem `n sit[ un tofu
de consisten\a br]nzei feta, o bucat[ de aproximativ 250 de grame”.
Theodora Vladimirescu

Adoptarea unui
ritm de via\[
s[n[tos
~n momentul `n care ajungem
la o cur[ de sl[bire ar trebui `n mod
normal s[ ne g]ndim c[ anumite
lucruri pe care le consum[m `n
via\a de zi cu zi nu sunt tocmai bune. Ori, cum o cur[ de sl[bire nu
este nici pe departe u;oar[, indicat
este s[ `ncerc[m s[ adopt[m un stil
de via\[ s[n[tos.
Asta presupune s[ \inem o eviden\[ a vitaminelor, mineralelor ;i
altor nutrien\i pe care `i consum[m
zilnic. Obiceiurile alimentare trebuie dezvoltate `n mod echilibrat.
E bine de ;tiut c[ nutrien\ii s[n[to;i
`i acumul[m `n organism prin consumul de alimente naturale ;i
proaspete. ~n zilele noastre, tot mai
mul\i tineri devin obezi din cauza
alimenta\iei nes[n[toase ;i a lipsei
de mi;care. Din p[cate, oamenii sau obi;nuit s[ m[n]nce repede, pe
fug[. Nutri\ioni;tii ne sf[tuiesc s[
consum[m alimente s[n[toase, c]t
mai mult[ ap[ ;i s[ facem ;i
exerci\ii fizice. O alimenta\ie
s[n[toas[ nu `nseamn[ o diet[
strict[. Organismul are nevoie ;i
de gr[simi pentru a se men\ine `n
form[. Cea mai simpl[ metod[
prin care ne putem men\ine
s[n[tatea este adoptarea unui ritm
de via\[ s[n[tos.
Ioana Pop

Uit[ de alimentele
bogate `n gr[simi
ascunse!
R[m]nem tot la stilul de via\[
s[n[tos ;i v[ prezent[m `n cele ce
urmeaz[ c]teva sfaturi de care ar
trebui s[ \ine\i cont atunci c]nd
dori\i s[ sl[bi\i.
~n primul r]nd, be\i 2-3 litri de
ap[ zilnic, reduce\i cantitatea de sare ;i consumul de alimente s[rate.
Pentru un trup frumos, elimina\i
b[uturile r[coritoare acidulate ;i cu
mult zah[r, dulciurile concentrate,
pe care de altfel le pute\i `nlocui cu
fructe. Carnea de porc se va `nlocui
cu cea de pe;te ;i pui. Aceasta o prepar[m la gr[tar ;i nu o vom combina cu cartofi sau paste, ci o vom
servi cu garnituri bazate pe legume,
ciuperci, salate ori orez. Se vor reduce alimentele bogate `n gr[simi
ascunse precum mezelurile, ca;cavalul ori br]nza topit[. ~ntr-una din
zilele s[pt[m]nii putem `ncerca o
cur[ de detoxifiere consum]nd numai fructe ;i sucuri naturale preparate acas[.
Theodora P.

Mod[
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Fashion’s Night Out – noaptea
reducerilor

1. Culcat dorsal, picioarele sunt ridicate la 45 de grade, trunchiul ridicat, iar bra\ele `ntinse `nainte (imtul organizat de Vogue la Lincoln
Center, New York. Blake a îmbrăcat o crea\ie Marchesa, o rochie
scurtă cu imprimeu tribal, la care a
asortat o pereche de pantofi Louboutin, pe când Leighton a optat
pentru o rochie mini cu tăieturi ;i
panglici, albastru satinat, Versus by
Versace ;i botine Louboutin.

La New York, Londra sau Berlin, în noaptea de 10 septembrie nu
s-a dormit! Magazinele au fost luate cu asalt de fashioniste, iar vedetele au ie;it la rampă să-;i promoveze fie parfumurile, fie colec\iile,
ori pur ;i simplu să pozeze frumos
fotografilor.

Jennifer Lopez ;i Heidi
Klum

Blake Lively ;i Leighton
Meester
Protagonistele serialului „Gossip Girl” au luat parte la evenimen-

Exotica Jennifer Lopez a fost
prezentă la Fashion’s Night Out de
la Macy’s, unde ;i-a prezentat noul
parfum - „Love and Glamour”. Diva a îmbrăcat o crea\ie Georges Hobeika, o rochie nude, mini, cu cristale, mâneci vaporoase ;i o fundă
supradimensionată la gât, plus o pereche de pantofi strălucitori, Louboutin. Heidi Klum a onorat cu prezen\a un magazin destinat mămici-

lor, ea optând pentru o rochie neagră Jenny Packman, mini, cu mâneci fluture ;i fundă albă în talie.

Sarah Jessica Parker ;i
Jessica Alba
Ambele actri\e au mizat pe rochii strălucitoare, împodobite cu
mii de cristale ;i paiete. Sarah Jessica a ales o rochie Oscar de la Renta, o crea\ie mozaic cu subtile accente animal print în tonuri de auriu, argintiu ;i negru, iar Jessica Alba a îmbrăcat o rochie gri perlat,
midi, fluidă, cu decolteu în V, din
noua colec\ie Ralph Lauren.

Bar Rafaeli ;i Ashley
Tisdale
Bar ;i Ashley au mizat pe un
look minimalist, cu rochii simple
în tonuri verde-oliv ;i gri perlat. Supermodelul a ales o rochie delicată,

aginea 1). Ne imagin[m c[ avem o
minge deasupra saltelei pe care trebuie s[ o lovim ritmic de 100 de ori.

sim\it[ ;i `n acest caz fiecare vertebr[
;i s[ avem mu;chii abdominali
`ncorda\i (imaginea 6). Revenim `n
pozi\ia de pornire ;i repet[m acest
exerci\iu de `nc[ 9 ori.

2. Culcat dorsal, picioarele `ntinse,
bra\ele la r]ndul lor `ntinse l]ng[
urechi (imaginea 2). Ridic[m bra\ele
`n pozi\ia vertical[ (imaginea 3). Ridic[m trunchiul `ncet, vertebr[ cu
vertebr[, p]n[ ce m]inile ajung c]t
mai aproape de t[lpi (imaginea 4).
Ne `ntoarcem `n pozi\ia ini\ial[ “pe
acela;i drum”, c]t mai `ncet cu putin\[. Execut[m exerci\iul de 10 ori.

4. Culcat dorsal, bra\ele `ntinse l]ng[
trunchi, picioarele `ntinse. Piciorul
drept ridicat `n pozi\ia vertical[ (imaginea 7). Rotim piciorul drept spre
exterior de 10 ori, apoi spre interior
tot de 10 ori (imaginea 8). L[s[m piciorul jos ;i facem la fel ;i pe partea
cealalt[.

3. A;ezat ghemuit (imaginea 5). Ne
rostogolim `ncet `n spate. Trebuie

5. Culcat dorsal, picioarele `ntinse,
piciorul drept tras spre piept ;i prins

de cocktail, pe care a accesorizat-o
cu o pereche de pantofi nude, lăcui\i. Ashley a mizat pe o rochie
Cynthia Vincent ;i botine negre
Giuseppe Zanotti, cărora le-a asortat un lan\ de argint vintage ;i o coafură impecabilă.

la gamb[, st]ngul l[sat `n jos, trunchiul ridicat ;i mu;chii abdomenului `ncorda\i (imaginea 9).
Schimb[m pozi\ia picioarelor, tragem piciorul st]ng (imaginea 10).
Repet[m exerci\iul de 10 ori.
~n speran\a c[ v-au pl[cut
exerci\iile Pilates prezentate `n imagini, v[ dorim mult spor la executarea lor. Pentru mai multe detalii vizavi de activitatea Centrului de aerobic Fitland, antrenamente, ac\iuni,
tarife ;i modalit[\i de petrecere a
timpului liber `mbin]nd utilul cu
pl[cutul, vizita\i www.fitland.ro.
Ioana Pop Vladimirescu

3

Gwen Stefani ;i Victoria
Beckham
Stefani ;i-a lansat la Sephora
noul parfum din seria Harajuku Lovers, „Wicked Style”. Artista a abordat o \inută nonconformistă, a;a
cum ne-a obi;nuit - o rochi\ă colorată, cu volane ;i fundi\e. La câteva
străzi depărtare, la Bergdorf Goodman, Victoria Beckham savura
noaptea cumpărăturilor fără limite
`mbrăcată într-o rochie mulată, de
un albastru închis, crea\ie personală.
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Beneficiile exerci\iilor Pilates,
recunoscute `n `ntreaga lume
Continu[m s[ facem mi;care
pentru s[n[tate! Ne sim\im bine ;i
vrem s[ avem parte de o energie debordant[ ;i, de ce nu, de o frumuse\e
de invidiat. Antrenoarea Kerekes
Emoke de la Centrul de aerobic Fitland situat `n Satu Mare, strada
R]ndunelelor nr. 3 ne propune `n
acest num[r s[ continu[m seria
exerci\iilor Pilates, un mod de antrenament care confer[ rezultate extraordinare demonstrate de-a lungul timpului.

Pe 10 septembrie a avut
loc Fashion’s Night Out, un
concept mondial mult a;teptat. E vorba de o noapte de reduceri, cumpărături, prezentări de modă ;i lansări ... toate în prezen\a vedetelor.

Fitness
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Colec\ia Oscar de la Renta toamn[-iarn[ 2010/2011
Designerul a adus pe podium o serie de \inute purtabile ;i a ales combina\ii cromatice surprinz[toare, puternice, care s[ contureze silueta femeii actuale. El a asociat ro;ul cu violetul cu vernilul, cu oranjul, dar a l[sat ;i
griurile str[lucitoare s[ vorbeasc[ `n uniuri, la fel ca ;i
elegantul negru.
~n ciuda tuturor celor care
protesteaz[, de la Renta a adus
blana `n combina\iile iernii care
urmeaz[. Blana bordeaz[, se
a;eaz[ pe guler, sau e accesoriu de

lux. |inutele abordeaz[ de la lookul militar, p]n[ la cel de lady - un
stil casual care accentueaz[ confortul ;i luxul. Hainele sunt la
dou[ r]nduri de nasturi, urm]nd
trendul general, linia rochiilor coboar[ pu\in sub genunchi, ori urc[
deasupra ca un fel de echilibrare
a balan\ei lungimilor. Exist[ c]teva drapaje, c]teva asimetrii, grafisme `n alb ;i negru punctate de
ro;u.
Finalul colec\iei apar\ine rochiilor de sear[, \inute pentru covorul ro;u `n care volumele
`mbog[\esc silueta, iar blana purtat[ `n m]n[ sau pe decolteu d[
nota final[ de lux des[v]r;it.
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Antibioticele diminueaz[
efectele contraceptivelor
~n zilele noastre, `n Europa 70% dintre femeile aflate la
v]rsta de fertilitate fac uz de
o metod[ sau alta de contracep\ie.
~ns[, cu toate c[ ;i cea mai ineficient[ metod[ utilizat[ la ora actual[ prezint[ peste 94% siguran\[,
totu;i, peste 7-8% dintre femeile care folosesc tablete contraceptive,
acuz[ conceperea unor sarcini nedorite. Statisticile medicale arat[ c[
mai mult de jum[tate dintre acestea, `n perioada cu pricina au efectuat tratament cu antibiotice. Ginecologii, dar ;i farmacologii
aten\ioneaz[ c[ antibioticele distrug, sau cel pu\in diminueaz[ semnificativ efectul pilulelor anticoncep\ionale ;i, pentru a evita o sarcin[ nedorit[, e bine ca pe perioada administr[rii antibioticelor s[ fie
utilizat[ `n paralel ;i o alt[ metod[
contraceptiv[. Antibioticele favorizeaz[ distrugerea hormonilor din
pilul[, respectiv distrug flora intestinal[, `mpiedic]nd astfel absorb\ia
hormonilor. Medicii recomand[
utilizarea mijlocului suplimentar de
protec\ie `nc[ cel pu\in o s[pt[m]n[

unei vene ;i formare de cheaguri de
s]nge ce pot duce la obturarea total[ sau par\ial[ a venei.

Metodele
anticoncep\ionale
mecanice nu afecteaz[
echilibrul hormonal

de la `ncetarea tratamentului cu antibiotic, dar cel mai bine p]n[ la
apari\ia primului ciclu menstrual,
dac[ acesta se produce la un interval mai `ndep[rtat de 7 zile de la finalizarea tratamentului. Pentru femeile care urmeaz[ s[ suporte o in-

terven\ie chirurgical[ medicii recomand[ s[ `ntrerup[ administrarea
contraceptivelor cu cel pu\in 30 de
zile `nainte de opera\ie. Potrivit speciali;tilor, astfel se reduce riscul
apari\iei tromboflebitei postoperatorii, adic[ inflamarea peretelui

Ca metod[ suplimentar[ de
prevenire se recomand[ `n primul
r]nd utilizarea prezervativelor, sau
a diafragmei, acestea fiind metode
mecanice, care nu intervin `n
func\ionarea organismului la nivel
hormonal. La fel, nicio alt[ metod[
de contracep\ie mecanic[< steriletul sau spermicidele nu sunt influen\ate de administrarea antibioticelor, sau a niciunui alt tratament
medicamentos. Cu toate c[ `n cazul
utiliz[rii acestora (cu excep\ia prezervativului) riscul conceperii unei
sarcini nedorite este cu circa 1-2%
mai mare dec]t `n cazul administr[rii tabletelor hormonale, totu;i, mul\i speciali;ti le recomand[
pe acestea, deoarece efectele lor asupra organismului feminin sunt considerabil mai reduse.
E. Laczko
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Sigmund Freud (18561939) a fost un medic neuropsihiatru evreu austriac,
fondator al ;colii psihologice
de psihanaliz[, cunoscut ;i recunoscut ca p[rintele psihanalizei, domeniu din baza
c[ruia au `mprumutat
no\iuni ;i alte practici moderne din aria psihologiei
precum programarea neurolingvistic[ (NLP) sau analiza
tranzac\ional[ (AT).
Este primul om de ;tiin\[ care
a abordat problemele vie\ii ;i neajunsurile psihice cu care se confrunt[ omul din punct de vedere al
sexualit[\ii, ca fiind problem[ fundamental[ a `ntregii existen\e umane. Dintre temele importante descifrate de Freud ;i abordate cu o puternic[ siguran\[ metodic[ trebuie
s[ men\ion[m terminologia in-

con;tientului, rezisten\ele, transferul ;i sexualitatea. Odat[ cu Freud
au fost ini\iate noi cercet[ri serioase `n domeniul sexologiei. Freud a
influen\at sexologi precum Wilhelm Reich, Otto Gross, Magnus
Hirschfeld, Alfred Kinsey, Masters
;i Johnson sau Fritz Klein, speciali;ti care au considerat necesar[
studierea sexualit[\ii mai ales datorit[ problemelor de natur[ sexual[
cauzatoare de dezechilibre `n c[snicie, dar ;i studierea perversiunilor,
a disfunc\iilor sexuale, a devia\iilor
sexuale sau a orient[rilor sexuale.
Sexualitatea, sexologia este unul
dintre cele mai polemizate aspecte
ale psihanalizei, `n primul r]nd de
c[tre speciali;tii care refuz[ categoric teoriile freudiene `nainte de a face cuno;tin\[ cu ele `n profunzime.
Freud ofer[ un nou model al sexualit[\ii umane. El a argumentat c[
sexualitatea nu `nseamn[ doar juisare (a sim\i pl[cerea sexual[, a avea
orgasm). Exist[ o activitate sexual[
mult mai extins[, care nu se limi-

teaz[ la mecanica organelor genitale ;i nu `i prive;te doar pe adul\i.
Exist[ diferite zone erogene care pot
fi excitate chiar la copiii mici ;i nu
are nicio leg[tur[ cu sexualitatea
con;tient[ la v]rsta adult[.

Psihosexologii avertizeaz[
de pericolele tendin\elor
actuale ale sexualit[\ii
Pe de alt[ parte, pansexualismul
sus\inut de Freud nu se poate verifica mai bine dec]t ast[zi, c]nd
omul este ghidat de principiul
pl[cerii mai mult dec]t de principiul realit[\ii, c]nd urm[re;te doar
satisfacerea impulsurilor, c]nd totul `n jurul nostru pare a fi doar sex,
`ncep]nd de la o banal[ reclam[ TV.
Pentru c[ sexul se vinde. Sexologii
ne avertizeaz[ de pericolul sexualit[\ii contemporane.
Analiz]nd transform[rile extreme din cadrul sexualit[\ii din ultimele decenii, sexologul german

Volkmar Sigusch define;te perioada actual[ a sexualit[\ii prin termenul de “neosexual revolution”. El
consider[ c[ “neosexual revolution”
este mai periculoas[ dec]t ceea ce a
`nsemnat “sexual revolution” (revolu\ia sexual[) din perioada anilor
‘60-’70.
Printre caracteristicile acestui
nou concept se num[r[< iubirea narcisist[, accentuarea diferen\elor
dintre genuri, satisfac\ia pur erotic[, comercializarea oric[ror forme de sexualitate ;i dispari\ia intimit[\ii. De aceste pericole ne avertizeaz[ ;i o serie `ntreag[ de sexologi din diverse zone ale lumii, psihosexologul Alferd Ruhnkoch
afirm[ chiar c[ fenomenele ce tind
s[ se dezl[n\uie la ora actual[ `n domeniul sexualit[\ii pot duce p]n[
la manifest[ri similare cu cele ale
grecilor antici, sau nu `n ultimul
r]nd p]n[ la sc[derea semnificativ[
a natalit[\ii, sau pierderea valorilor
sentimentale.
Eva L.
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5 sfaturi pentru
perioada de prob[
lucru. Acest lucru nu `nseamn[ c[
trebuie s[ fii excesiv de prietenos.
Trebuie s[ `ncerci s[ nu `\i limitezi
rela\iile la lucruri strict profesionale. Primul lucru pe care l-ai putea face este s[ le \ii minte numele. Salutul deschis ;i un z]mbet sincer vor
ajuta mult.

~n aceast[ perioad[ probabil c[ mul\i absolven\i de
liceu sau facultate `;i vor g[si
un loc de munc[. Cei mai
mul\i dintre ace;tia nu au nici
un fel de experien\[ ;i se afl[
la primul job. Pentru ei
`ncerc[m s[ spicuim c]teva
sfaturi care s[ `i ajute s[
treac[ de perioada de prob[.

Ai grij[ s[ ;tii c]teva
lucruri despre firm[

~n orice companie exist[ o perioad[ oficial[ de prob[. De cele mai
multe ori aceasta este `ntre 1 ;i 3
luni. Este perioada `n care te acomodezi cu postul `n sine, cu noii
colegi, cu stilul companiei. Foarte
pu\ini scap[ de acest proces de acomodare ;i de acceptare `n acela;i
timp. ~ncearc[ s[ `\i dezvol\i un
comportament care te va ajuta s[
faci o impresie bun[.

Chiar dac[ e;ti nou ;i crezi c[ nu
ar trebui s[ ;tii foarte multe despre
ce s-a `ntamplat `n trecut, aceasta
este o atitudine gre;it[. ~ncearc[ s[
afli cum merge compania ;i ce metode promoveaz[. Oamenii nu te
vor mai considera un `ncep[tor
c[ruia trebuie s[ i se explice totul,
ci vor vedea c[ ai habar de lucrurile care se `nt]mpl[ ;i s-au `nt]mplat
`n firm[.

Prima impresie conteaz[

~ncearc[ s[ ie;i `n
eviden\[

Trateaz[ prima zi la locul de
munc[ cu maxim[ aten\ie. ~mbrac[-te `ntr-un mod potrivit. Pleac[
mai devreme de acas[, s[ nu `nt]rzii.
Fii prietenos cu colegii, nu ;tii `nc[
care `\i sunt ;efii sau colegii.

Fii c]t mai organizat
posibil

De la Freud p]n[ la “neosexual revolution”

Carier[

Dac[ nu esti ordonat din fire, f[
un efort ;i `ncearc[ s[ `\i schimbi
obiceiurile. F[-\i un plan pentru a
doua zi. Noteaz[-\i tot ce crezi c[ `\i
poate fi de ajutor – nume, numere

de telefon, adrese de e-mail ;i orice
crezi c[ este important, ca s[ nu ui\i
nimic. Dac[ nu ;tii cum func\ioneaz[ calculatoarele, telefoanele, copiatoarele sau faxurile, roag[ un coleg s[-\i arate modul de operare.

Nu te g]ndi doar la tine

Oriunde ai lucra, faci parte
dintr-o echip[ ;i acest lucru trebuie s[ se reflecte `n comportamentul
t[u. De cele mai multe ori, patronii
renun\[ la angaja\i pentru ca nu au
putut s[ se integreze `n colectivul de

F[ totul cum trebuie, nu te apuca s[ dai telefoane sau e-mailuri `n
interes personal. O regul[ de aur a
vie\ii profesionale dar ;i a celei personale este s[ promi\i pu\ine ;i s[
faci multe. Dac[ nu promi\i foarte
multe, dar vei avea performan\e mai
bune dec]t cele promise, ;efii vor fi
pl[cut surprin;i. Dac[ vei spune
foarte multe, dar nu vei fi `n stare
s[ le duci la cap[t, oamenii vor fi dezam[gi\i ;i vor crede c[ nu pot s[
aib[ `ncredere `n tine.
V. Shibata

O realitate-teama de succes
Teama de succes. Parc[
sun[ a ceva imposibil. Cine
nu vrea s[ aib[ succes? Ce ar
putea s[ te impiedice s[ `\i doresti o cariera de succes,
faim[ ;i bani?
De cele mai multe ori, foarte
multe persoane, mai ales tineri afla\i
la `nceputul profesiei `ncep s[ se
team[, s[ aib[ `ndoieli `n privin\a
calit[\ilor ;i aptitudinilor lor. ~ntrebarea “Oare sunt destul de bun, sau
voi fi vreodat[?” sunt foarte frecvente, mai ales la `nceputul oric[rei
activit[\i noi. Aceasta team[ a ne-

putin\ei `ndeplinirii a;tept[rilor, ale
celorlal\i ;i ale tale, este universal[.
Cei mai mul\i dintre noi tr[im cu
impresia c[ nu suntem suficient de
buni, a;a c[ o anumit[ team[ de a
`ncerca ceva mai mult apare inevitabil.
Apoi, dup[ ce ai realizat ceva,
apare alt[ `ntrebare, cea a validit[\ii
succesului t[u, dac[ este ceva meritat sau nu. Toate aceste g]nduri te
pot inhiba, te pot face s[ accep\i o
situa\ie care nu `\i convine ;i te poate stopa s[ avansezi.
Exist[ `ntotdeauna o perioad[
de nesiguran\[ de fiecare dat[ c]nd
`ncerci ceva nou, iar acea tensiune

acumulat[ poate avea ca rezultat
punerea la `ndoială a tuturor calit[\ilor tale ;i a tot ce ai realizat
p]n[ atunci.
~n aceste situa\ii, fiecare dintre
noi este pus `n fa\a unei alegeri – fie
s[ se mul\umeasc[ cu ce are pentru
c[ se simte c]t de c]t confortabil `n
acea pozi\ie, sau s[ ias[ din zona sa
de confort ;i s[ `;i testeze abilit[\ile.
Odat[ ce ai f[cut acest lucru ;i ai
reu;it s[ `\i atingi noile obiective,
trebuie s[ te g]nde;ti la o nou[ provocare.
Ai trecut un test, nici urm[torul nu va fi foarte greu.
V. S

