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Tendin\ele care domin[ podiumurile
de mod[ `n sezonul prim[var[-var[
Pe podiumurile mari de
mod[, faimoase modele au
prezentat colec\ia prim[var[var[, care este c]t se poate de
colorat[.
Designeri
interna\ionali precum Marc
Jacobs sau Sophie Theallet,
sunt printre primii care ;i-au
prezentat colec\iile formate
din cardigane, rochii ;i fuste.
Obligatoriu \inutele din sezonul acesta sunt compuse
din trei culori \ip[toare.
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Hanoracele, din nou
`n trend
Zilele ploioase de prim[var[ nu
sunt nici ele uitate. Tommy Hilfiger,
unul dintre creatorii de top, a introdus din nou `n acest sezon hanoracele. Regula culorilor tari nu
se aplic[ ;i la acest stil, astfel el a folosit tonuri pastelate. Orice femeie
se poate sim\i chic `ntr-un hanorac
Tommy Hilfiger, chiar ;i c]nd vremea de afar[ este mohor]t[.

Imprimeurile
Imprimeurile intr[ din nou cu
putere ;i `n acest sezon. Frecven\a
lor pe podiumurile de mod[ `l atrage pe designer s[ le abordeze tot
mai des. Print-uri grafice, abstracte
sau florale promit s[ domine prezent[rile de mod[ `n sezonul
prim[var[-var[.
Revenirea nea;teptat[ a animal
print-ului a fost marcat[ de colec\iile lui Michael Kors, care a `nc]ntat
podiumurile de mod[ cu fel de fel
de \inute. Un sacou imprimat poate
ad[uga look-ului un aer tineresc ;i
sexy, ;i este numai bine-venit pentru serile `nc[ r[coroase de
prim[var[.
Albul pur este o idee pentru
moda primei p[r\i a anului 2012.
~n combina\ie cu o pereche de pantofi negri cu toc, nu ai cum s[ treci
neobservat[. Pantalonii de culoare
alb[ sunt cu des[v]r;ire un accesoriu care nu poate lipsi din garderob[.
Pantalonii pot fi purta\i `n cadrul
unei \inute casual c]t ;i `n componen\a unei \inute elegante. Perfec\i
pentru zilele calde, ei pot fi combina\i cu piese `n culori tari sau negre,
acord]nd \inutei o not[ delicat[.

S`n`tate
I

Succesul crea\iilor este marcat
;i de furtul unei colec\ii a celebrului
creator Marc Jacobs. ~n drum spre
Londra, 46 de \inute au fost furate
din trenul care le transporta din Paris.

Albul este la mod[

i
Se d` numa rma]ia zilei!
cu Info

Tunsoarea
Abordarea unui nou look `n
acest sezon este foarte important[.
Tunsoarea este un “accesoriu” foarte important `n completarea unui
look. Astfel, p[rul lung cere s[ fie
purtat `n valuri sau bucle care ofer[
un aspect natural ;i proasp[t. Bretonul poate fi purtat at]t la p[r lung
c]t ;i la p[r scurt iar optarea pentru
culori care mai de care `ndr[zne\e
este aprobat[ anul acesta. Coafura
elegant[ va fi mereu modern[, de-

oarece ne permite s[ avem un look
elegant ;i sofisticat `n acela;i timp.
Stilurile recomandate de stili;ti sunt
`mpletiturile, buclele ;i cocurile amplasate `n diverse zone ale capului.
P[rul scurt se poart[ tot mai
mult, el oferind o gam[ larg[ de caracteristici pozitive. Reflectarea
personalit[\ii este cel mai mult de
apreciat la acest look. Tr[s[turile
sunt scoase ;i ele `n eviden\[ prin
feminitatea umerilor ;i a fe\ei. De
asemenea, pot fi abordate mai multe stiluri diferite care pot fi schim-

bate `n fiecare zi. Una dintre tunsorile predominante `n acest an este
cea bob.

Manichiura
Majoritatea femeilor opteaz[
pentru un ro;u clasic. Pentru sezonul rece se cere utilizarea culorilor
`nchise precum ro;u `nchis, maro
`nchis sau chiar albastru `nchis.
Aceste culori ofer[ un look care
arat[ bine pe unghiile scurte.
Flavia C[l[ianu

“nevasta disperat[“
cu o c[snicie fericit[
pag. 8 - 9
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~n “Magazinul Elixir” din Satu Mare
g[si\i produsele naturale Hypericum
Firma SC Hypericum Impex SRL func\ioneaz[ de 15
ani pe pia\a produselor naturale de cea mai bun[ calitate,
iar azi are un renume la nivel
na\ional.
Plantele medicinale ;i fructele
de p[dure folosite ca materie prim[
pentru toate produsele 100% naturale, din Magazinul Elixir din Satu
Mare, sunt recoltate din zone ecologice nepoluate, curate, `ntruc]t
produc[torii garanteaz[ eficien\a
maxim[ ;i puritatea produsului. Gama produselor de elit[ a “Magazinului Elixir” este MATRIXAN, care
cuprinde suplimente alimentare sub
form[ de capsule, de o `nalt[ calitate,
ob\inute dup[ o tehnologie performant[.

Vin medicinal
de coac[ze negre
Coac[zele negre se num[r[
printre fructele cele mai bogate `n
vitamina C (60-192 mg la 100 g
fructe). ~n plus ele men\in vitamina
C `n stare stabil[ (datorit[ antocianilor) ;i `n form[ activ[ biologic.
Coac[zele mai con\in vitamine A,
B, P, PP ;i minerale - potasiu, calciu,
fosfor, brom, fier, zinc ;i mai ales
mangan ;i magneziu.
Fiind un tonic general ;i un vitaminizant ele au ;i un puternic
efect antioxidant, particip]nd la distrugerea radicalilor liberi, asigur]nd
rezisten\a organismului la infec\ii
;i ajut]nd la func\ionarea normal[
a sistemului imunitar. ~n plus inter-

Cotidian al judetului
Satu Mare
,
www.informatia-zilei.ro

vin `n formarea colagenului, ajut]nd central. Antocianii din coac[zele
la dezvoltarea sistemului osos ;i al negre sporesc acuitatea vizual[. Proligamentelor, particip[ la sinteza duc]nd o diurez[ crescut[ ;i o elihormonilor glandelor suprarenale, minare masiv[ de acid uric sunt reprevin uzura celular[, `ncetinesc comandate `n afec\iuni renale ;i `n
procesul de `mb[tr]nire ;i tonific[ special `n litiaze renale precum ;i
capilarele. ~mbun[t[\esc activitatea pentru detoxifierea organismului.
creierului, `n special `n ceea ce pri- Coac[zele negre au ac\iune antiinve;te memoria pe termen scurt, flamatoare, stimuleaz[ secre\ia suprobleme de coordonare ;i echilibru cului gastric ;i reduc procesele de
sau probleme cognitive datorate putrefac\ie.
`mb[tr]nirii.
Ajut[ `n surmenaj, demineraliFiind bogate `n mangan, zare, oboseal[, astenie, stres, anecoac[zele negre reFoarte important!
gleaz[ activitatea hormonal[, particip[ la Consulta\ii `n fitoterapie Prof. biolog Pop Maria
Program< Miercuri `ntre orele 14-17
formarea s]ngelui ;i
stimuleaz[ activitatea Informa\ii ;i program[ri la telefon< 0729993838
sistemului ner vos Adresa< str. Drumul Careiului, nr. 4-6, Satu Mare

mie, cre;terea acuit[\ii vizuale, insuficien\[ cardiac[ ;i respiratorie,
inflama\ii digestive ;i urinare (gastrite, ulcer gastro duodenal,
afec\iuni hepatobiliare, constipa\ie,
colite, nefrite, pielonefrite), ateroscleroz[, reumatism cronic, artritism, gut[, afec\iuni febrile, tuse, hidropizie, scorbut, circula\ie periferic[ slab[, convalescen\[.
Propriet[\i< vitaminizant, mineralizant ;i antianemic prin con\inutul
foarte bogat `n calciu ;i fier, antiastenic, tonifiant al sistemului nervos,
dezinfectant urinar ;i al c[ilor respiratorii, stimulent al circula\iei periferice prin con\inutul de rutozid
;i vitamina P care ajut[ la prevenirea
accidentelor vasculare, antioxidant
datorit[ antocianilor ;i polifenolilor,
depurativ ;i diuretic.
Recomandari< adjuvant `n anemii
(prevenirea caren\ei ;i completarea
necesarului de fier din organism),
bogat `n vitamina C, tonic general,
`nt[re;te imunitatea, intensific[ circula\ia periferic[ slab[, cur[\[
s]ngele de toxine, colesterol. Are
efect curativ `n afec\iuni reumatismale, gut[.

Produsul `l g[si\i `n
Satu Mare la Magazin Elixir,
strada Careiului, nr. 4-6.
Telefon< 0729993838.
Orar< de luni p]n[ vineri
9<00 - 17<00
S]mb[t[ 9<00 – 13<00
Produse pot fi comandate
;i online, de pe
www.hypericum-plant.ro
Informa\ii la telefon<
0728998844
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Cum po\i s[-l aju\i pe copil
s[ devin[ sociabil
Fiecare copil este unic. :i
fiecare are un anumit fel de a
fi, care este `nn[scut, care
poate fi modelat, adaptat solicit[rilor mediului din timpul vie\ii, `ns[ nu poate fi
schimbat fundamental.
Aceasta explic[ de ce unii copii
sunt mai sociabili dec]t al\ii. Dac[
un copil este din fire `nclinat spre
interiorizare, lini;tit, nu-l po\i
transforma `ntr-un copil extravert,
vorb[re\.

Sociabilitatea influen\at[
de mediul de formare
Pe l]ng[ aceste contribu\ii legate de structura `nn[scut[, sociabilitatea este influen\at[ ;i de
mediul de formare, climatul ;i atmosfera familiei. Astfel, familiile
copiilor sociabili nu se orienteaz[
`n cre;terea ;i educarea copiilor
dup[ multe reguli rigide, ci mai
degrab[ mai pu\ine, au a;tept[ri
mai pu\in exigente, reu;esc s[
creeze o atmosfer[ destins[ `n care
;i a gre;i este permis ;i acceptat,
caut[ contactele sociale. Copiii
mai pu\in sociabili sunt crescu\i,

`n general, dup[ reguli exigente ;i
severe, sunt mai anxio;i ;i au mai
degrab[ o atitudine mai rezervat[,
din teama de a nu gre;i.Deci observ[m c[ sociabilitatea este o caracteristic[ care poate fi
influen\at[ de mediul de formare,
prin educa\ie ;i autoeduca\ie. Aici
p[rin\ii au un rol foarte important. Ei pot s[ contribuie `n a ajuta
copilul s[ devin[ mai sociabil. Iat[
c]teva sugestii.

Jocul `l face mai sociabil
Nu uita c[ jocul este o cale de

dezvoltare a sociabilit[\ii. Copilul
`nva\[ s[ devin[ sociabil dac[ `i
ar[\i cum s[ se joace cu cei de
v]rsta lui `ns[ ;i cu adul\ii. Prin
joc, copilul `nva\[ cum s[ stabileasc[ rela\ii. Caut[ c]t mai multe
ocazii pentru ca el s[ cunoasc[ alte
persoane, s[ vorbeasc[ ;i s[ interac\ioneze cu ele. La `nceput, copilul poate avea `ncerc[ri timide
de a interac\iona cu ceilal\i.
Acord[-i aten\ie, observ[ eforturile depuse de el, r[spunde-i la solicit[ri, `ncurajeaz[-l. ~ncurajeaz[l s[ vorbeasc[ `n public, `n fa\a
unor persoane, cunoscute sau ne-

cunoscute. `nva\[-l cum s[ se exprime corect `n diverse situa\ii.
Adreseaz[-i un cuv]nt de `ncurajare de fiecare dat[ c]nd are o
`ncercare, iar dac[ ;i reu;e;te
laud[-l pentru asta, `n acest fel
contribui la consolidarea `ncrederii lui `n propria persoan[, `n propriile capacit[\i. Implic[-te cu copilul `n jocuri de rol, la care particip[ mai mul\i copii. Pute\i
transpune `n joc situa\ii de zi cu
zi< cum s[ ne comport[m `n vizit[,
la ;coal[, pe strad[, sau `n alte situa\ii sociale. Jocurile de socializare `ncurajeaz[ `nv[\area ;i dezvolt[ abilit[\ile de comunicare verbal[ ;i non-verbal[. ~ncurajeaz[
copilul s[ se joace cu cei de v]rsta
lui. Mai `nt]i `l po\i urm[ri, po\i
participa dac[ e cazul, `ns[ apoi
las[-l s[ se descurce singur.
Academia P[rin\ilor te `nva\[
cum s[ procedezi astfel `nc]t s[
contribui la dezvoltarea sociabilit[\ii copilului t[u, te `nva\[ s[
dezvol\i o rela\ie armonioas[ cu
el, bazat[ pe comunicare, `n\elegere, acceptare. Pentru detalii ;i
`nscrieri poate fi contactat[ persoana care a avut aceast[ ini\iativ[<
psiholog
Ramona
Grad
(www.psyadlerian.com,
0742.707.468, 0770.589.991)

Echilibru `ntre carier[ ;i via\a de familie
V-a\i c[s[torit ;i totul pare
s[ mearg[ bine. ~nt]mpina\i
o singur[ problem[< petrece\i
prea mult timp la locul de
munc[ ;i v[ mai r[m]ne
pu\in timp de stat `mpreun[.
Ce e de f[cut `n aceast[
situa\ie?
Speciali;tii cred c[ primul pas
este s[ analiza\i cum st[ treaba.
Adic[ s[ vede\i care dintre voi pune\i cariera pe primul plan.

Ce trebuie s[ avem
`n vedere pentru succes?
Sunt de discutat aici o serie de
aspecte, precum c]t de mult trebuie sacrificat[ cariera pentru o
familie frumoas[, care dintre par-

schimb[ `n timp, astfel c[ periodic
ar fi indicat s[ revenim la acest subiect important din c]nd `n c]nd.
A;adar ar fi bine s[ le discuta\i
atunci c]nd sunte\i acas[.

Momente unice `n doi

teneri face cele mai mari sacrificii.
Tot speciali;tii consider[ c[ se
poate ajunge la un echilibru `ntre
via\a de familie ;i carier[, dar c[
este absolut necesar[ voin\a ambilor parteneri, implicarea `n doi.
Unul singur dac[ face sacrificii nu
este de ajuns.
A;adar, a;eza\i-v[ la mas[ ;i

descoperi\i `mpreun[ care sunt
valorile fiec[ruia dintre voi. Cu
aceast[ ocazie pute\i face ;i
urm[torul pas, respectiv acela de
a stabili priorit[\ile. Este esen\ial
s[ vedem care e importan\a lucrurilor din via\[, aici referindu-ne
la locul de munc[, la familie sau
prieteni. Ordinea valorilor se

La serviciu respect[ programul de lucru stabilit de superiori,
`nva\[ s[ `\i folose;ti timpul de lucru `n mod constructiv ;i nu pierde vremea cu alte lucruri, fiindc[
asta te poate \ine mai mult la locul
de munc[. Dup[ orele muncite,
cuplul se poate relaxa la un club,
la o plimbare.
Cert este c[ e foarte important
ca familia s[ `nl[ture lucrurile mai
pu\in importante din via\[ ;i s[ se
bucure din plin de toate momentele `n doi.
Ioana V.

Re\ete
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Uleiul de m[sline în cosmetic[
Uleiul de măsline este recunoscut încă din antichitate
ca ”uleiul frumuse\ii” drept
pentru care ;i-a ocupat locul
binemeritat ;i în cosmetică.

Ingrediente
pentru 4 persoane<
Mod de preparare<
Dac[ se folose;te ananas din
conserv[, rondelele se strecoar[ ;i
se las[ s[ se scurg[. Se amestec[
f[ina, ou[le, zah[rul ;i zah[rul vanilat, apoi se adaug[ lapte, p]n[
c]nd se ob\ine un amestec p[stos,
spre lichid.
Ananasul se d[ prin acest amestec ;i se pr[je;te `n ulei fierbinte.
~nainte de a pr[ji, ananasul `mbr[cat
`n aluat se poate pres[ra ;i cu semin\e de susan sau fulgi de migdale.

Ingrediente<
Un ananas cur[\at ;i t[iat rondele
sau o conserv[ de ananas rondele, 2 ou[, 4-5 linguri de f[in[, circa 100-150 ml de lapte un zah[r
vanilat, o lingur[ de zah[r, ulei
pentru pr[jit.
Ananasul pr[jit se a;eaz[ pe un ;erve\el, care s[ absoarb[ uleiul. Se serve;te pres[rat cu zah[r pudr[, miere, dressing de ciocolat[, de c[p;uni,
sau de vanilie.
Eva L.

8-12 buc[\i de crenvur;ti `n func\ie
de m[rimea acestora (c]te 2-3
buc[\i pentru fiecare persoan[), o
bucat[ de ca;caval de circa 150200 g, o lingur[ de mu;tar sau sos
tartar ;i c]te o felie lung[ ;i sub\ire
de bacon afumat pentru fiecare
crenvur;ti (8-12 felii)

Mod de preparare<
Ca;cavalul se feliaz[, astfel `nc]t

sec\iunea sa s[ aib[ form[ de V.
Crenvur;tii se cresteaz[ ;i interiorul
se unge cu mu;tar sau sos tartar. Se
umple cu ca;caval ;i se `nf[;oar[ `n
feliu\ele de bacon. Se rumenesc la
cuptor ;i se servesc cu diverse sosuri
sau garnituri (piure de cartofi, garnitur[ asortat[, varz[ c[lit[, cartofi
pr[ji\i, cartofi sc[zu\i, m]ncare de
maz[re, etc.), sau pur ;i simplu, cu
p]ine.
E.L.

Meniul s[pt[m]nii

Sup[ de prune uscate

Ingrediente<
50 g de prune uscate f[r[ s]mburi,
8-10 buc[\i de cui;oare, 2-3 batona;e de scor\i;oare, 100 ml vin
ro;u, 2 linguri de amidon alimentar sau de budinc[ de fri;c[, 150
ml de fri;c[ pentru g[tit, 50-60 g
de zah[r, 2 plicule\e de zah[r vanilat, un v]rf de cu\it de sare, nuci,
migdale sau alune pr[jite.

Mod de preparare<
Prunele sp[late se taie `n buc[\i,
se pun la fiert cu un litru de ap[ ;i
foarte pu\in[ sare. Se adaug[ batoanele de scor\i;oare, precum ;i

cui;oarele a;ezate `ntr-un ou pentru
ceai, c]nd compozi\ia `ncepe s[
fiarb[ se adaug[ vinul. Amidonul
sau budinca se amestec[ cu zah[rul,
cu zah[rul vanilat ;i treptat cu fri;ca,
astfel `nc]t s[ formeze o compozi\ie
omogen[. Aceasta se adaug[ la sup[
;i se mai fierbe `nc[ 5-7 minute,
amestec]nd. Se serve;te pres[rat cu
nuci pr[jite, alune, sau migdale
pr[jite.
E. Laczko

Ciorb[ de sfecl[ ro;ie
Ingrediente necesare< 500 grame sfecl[ ro;ie, o ceap[, un morcov, un p[trunjel sau p[st]rnac, un
ardei gras, doi cartofi, o leg[tur[
de p[trunjel verde, 25 mililitri de
ulei, zeam[ de l[m]ie, sm]nt]n[.
Modul de preparare< se cur[\[
legumele ;i se spal[, dup[ care se
taie cubule\e. Morcovul ;i p[trunjelul se dau pe r[z[toare. Sfecla se
taie felii sub\iri. Legumele f[r[
sfecl[ se pun la c[lit `n ulei. Se
adaug[ apoi ap[ cald[, timp `n care
se adaug[ ;i sfecla. Apoi se
potrive;te de sare ;i piper dup[ gust.
~nainte de servire se adaug[ zeama
de l[m]ie, p[trunjelul t[iat m[runt
;i sm]nt]na dup[ preferin\[.

Este cel mai potrivit aliat în
îngrijirea tenurilor deshidratate,
calmează ;i hidratează pielea, îi
conferă un aspect fin, mătăsos ;i
îi asigură aportul de colagen.
Acesta pătrunde în epidermă, red[
elasticitatea pielii ;i `ntârzie
apari\ia ridurilor.
Având în vederea multitudinea beneficiilor oferite de uleiul
de m[sline v[ propunem `n continuare c]teva re\ete naturiste care
se pot prepara acas[ ;i care au `n
compozi\ie acest ingredient.
Aplicarea de comprese căldu\e
cu ulei de măsline pe frunte, obraji
;i t]mple vor reda strălucirea tenului ofilit. După cca 10 minute
compresele vor fi îndep[rtate iar
pielea se va clăti cu apă căldu\[.
Efectul este mirific, pielea este
moale, fin[ ;i mult mai curată, căci
uleiul de măsline cură\ă în profunzime tenul de impurită\i.

Mă;ti pentru fa\ă
cu ulei de măsline

Se recomandă folosirea o dată
pe săptămână a unei mă;ti pentru
fa\[ din o lingură de ulei de măsline ;i un ou. Se amestecă bine
ingredientele ;i se aplică imediat.
Efectele rapide ale acestei re\ete
naturiste constă într-un un ten
mai luminos ;i riduri mai estompate.
Pentru a da strălucire tenului
se amestecă o lingură de ulei de
măsline ;i două linguri de smântână proaspătă.
Mă;tile din fructe pot fi folosite în îngrijirea oricărui tip de ten

conferind strălucire ;i asigurând
nivelul optim de hidratare deoarece fructele sunt bogate în vitamine. O astfel de mască este cea
dintr-un sfert de banană, sucul de
la o lămâie, o linguri\[ de ulei de
măsline ;i un pic de cremă nutritivă. Toate acestea se amestecă până ajung o pastă omogenă. Masca
se aplică pe ten după o demachiere
;i tonifiere în prealabil ;i se lasă
să ac\ioneze timp de 20-30 de minute, apoi se înlătură cu ap[
c[ldu\[.
Uleiul de măsline se poate

combina cu argila. Aceasta reechilibrează secre\ia de sebum, dezinfectează tenul ;i asigură mineralele ;i vitaminele optime acestuia. Argila este folosită în tratamentul naturist pentru combaterea acneei ;i a punctelor negre, lasă pielea fină, mătăsoasă ;i cu mai
pu\ine impurită\i, în timp ce uleiul
se ocupă de hidratare. Se amestecă
pu\ină pulbere de argilă cu un pic
de ulei de măsline până când arată
ca o pastă ;i se aplică pe ten 10
minute.
Adriana G.

Gre;eli în machiaj
Curcan la cuptor
Ingrediente necesare< un kilogram de carne de curcan, o ceap[
mai mic[, o l[m]ie, c]\iva c[\ei de
usturoi ;i 50 grame de sl[nin[ afumat[.
Modul de preparare< carnea se
\ine `nainte `ntr-o saramur[ `n care
se pune ap[, sare, zah[r, foi de dafin, ienibahar ;i ardei iute, boabe
de mu;tar, boabe de piper (dup[
op\iunea fiec[ruia). Men\inerea la
saramur[ se face aproximativ dou[
zile. Dup[ ce s-a scos din saramur[
;i s-a stors, carnea se condimenteaz[ cu sare, piper, apoi se `mp[neaz[ cu sl[nina felii ;i c[\eii de usturoi. Se pune apoi `n cuptorul
`ncins la 200 de grade. Dup[ circa
20 de minute se reduce temperatura la 170 de grade Celsius. Se
pr[je;te mai departe. Carnea astfel
pr[jit[ se poate consuma cu garnitur[ de cartofi sau orez, legume ;.a.

în exces pe cearc[ne, mai ales dup[
aplicarea fondului de ten, a pudrei
;i a mascarei. Se vede foarte urât
;i nu d[ bine acea urm[ vizibil[ ;i
foarte deschis[ pe un ten deja fardat ;i aranjat. Dac[ este necesar[
folosirea anticearc[nului, acesta se
va aplica înaintea fondului de ten ;i
se va evita aplicarea unui strat foarte
gros.

Dimine\ile sunt întotdeauna complicate deoarece
timpul nu ajunge niciodat[
;i ne trezim mereu cu acelea;i sentimente de
nehot[r]re `n ceea ce
prive;te `mbr[c[mintea, machiajul sau aranjatul p[rului.
Machiajul este la fel de important ca hainele ;i parfumul. El trebuie s[ fie discret ;i pl[cut la vedere,
suficient cât s[ pun[ în eviden\[
tr[s[turile ;i de aceea este bine de
;tiut care sunt cele mai frecvente
gre;eli care conduc sigur spre dezastru.

Totul cu m[sur[
;i bun gust
Aten\ie la nuan\a de fond de
ten folosit[ ;i la modul de aplicare
al acestuia. Sunt multe persoane care din dorin\a de a `nchide pu\in
nuan\a tenului folosesc fond de ten
în exces care las[ urme pe

Atitudinea conteaz[

`mbr[c[minte ;i se vede
o diferen\[ de culoare `n compara\ie
cu restul corpului.
Este de evitat combina\ia dintre
make-up-ul foarte închis ;i rujul extrem de \ip[tor. De asemenea, nu
se va exagera cu stratul de mascara

;i cu tu;ul sau codi\ele prelungite pân[ aproape de urechi. Acestea
sunt variante potrivite pentru machiajul de sear[ sau cel de scen[. Se
recomand[ folosirea combina\iilor
de culori cât mai naturale.
Se va evita aplicarea de corector

Foarte important[ este atitudinea. Degeaba ne facem un machiaj
frumos, impecabil, dac[ atitudinea
cu care afi;[m acest machiaj este
una timid[, ru;inat[ de propriul experiment sau look. Chiar dac[ cineva va aduce comentarii r[ut[cioase aspectului, este bine s[ `nv[\[m
din critici ;i nu trebuie pus totul la
suflet. Data viitoare va ie;i mai bine
pentru c[ practica este cea care va
perfec\iona alegerea nuan\elor potrivite pentru ca aspectul general s[
fie unul tineresc, plin de optimism
;i via\[.
Adriana G.
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Ridichea neagr[ recomandat[
`n curele de sl[bire
Ridichea neagr[ este o legum[ pe care, adesea, o
trat[m cu indiferen\[ ;i uitare. Ea este recomandat[ s[ se
consume mai ales `n perioada
de iarn[.
Ochii ;i aten\ia cump[r[torilor
nu se `ndreapt[ `ntotdeauna c[tre
ea. Ridichea neagr[ este o legum[
deosebit[, cu numeroase beneficii
;i propriet[\i nutri\ionale ;i medicale de care ar fi p[cat s[ nu profite
fiecare om.
Ridichea neagr[ are un con\inut
ridicat de vitamina C (trei sferturi
din cantitatea zilnic[ recomandat[)
vitamina care, dup[ cum se ;tie, are
un rol important `n prevenirea r[celii, fiind unul dintre cei mai puternici antioxidan\i. Din compozi\ia
ridichii nu lipsesc nici sodiul, potasiul, fosforul, iodul, sulful, magneziul, ;i nici vitaminele A, B chiar
dac[ cele din urm[ sunt prezente
`ntr-o cantitate mai mic[. ~n 100
grame de ridiche neagr[ se reg[sesc
doar 24 calorii. Cu toate acestea ridichea neagr[ este o legum[ deosebit de nutritiv[ ;i de aceea este bine
s[ nu fie ocolit[ dac[ v[ decide\i s[
urma\i o cur[ de sl[bire. Consumul
de ridiche neagr[ cre;te imunitatea
organismului ;i capacitatea acestuia
de a se ap[ra `mpotriva infec\iilor,
av]nd un efect tonic, detoxifiant ;i
mineralizant. De aceea, `n perioa-

Afl[m de la moa;a Paula Cosma,
coordonatoarea :colii Mamelor
din Satu Mare c[ inciden\a icterului este de 50-80% la noun[scutul la termen ;i de 90% la
prematuri. Orice m[mic[ trebuie
s[ cunoasc[ c]teva aspecte legate
de aceast[ stare a micu\ului.

Icterul fiziologic
se clasific[ în dou[
faze evolutive
dele reci, c]nd suntem mai predispu;i `mboln[virilor, se recomand[
consumul ridichilor negre.

Ridichea fortific[
organismul la copii
Asemeni altor r[d[cinoase, ridichea neagr[ favorizeaz[ o
circula\ie corect[ a s]ngelui, scade
colesterolul ;i previne apari\ia bolilor de inim[. Siropul de ridiche
neagr[ calmeaz[ tusea ;i ajut[ la eliminarea substan\elor nocive din
bronhii ;i pl[m]ni. Mai mult, ridi-

chea neagr[ ac\ioneaz[ asemeni
unui sedativ asupra sistemului nervos. ~ndeosebi `n cazul copiilor, ridichea neagr[ poate fi folosit[ ca remediu `mpotriva rahitismului,
ajut]nd la fixarea calciului ;i la fortifierea organismului, optimiz]nd
procesul de cre;tere ;i dezvoltare.
Ridichea neagr[ este recomandat[
la copii ;i pentru combaterea st[rilor de oboseal[ ;i anemie.
Ridichile cresc pofta de m]ncare ;i au efect de calmare a durerilor
de cap puternice. Sunt recomandate
`n cazul virozelor ajut]nd la sc[de-

rea febrei. Fiind un puternic tonic
respirator, `n cazul r[celilor, o cur[
cu suc de ridichi poate duce rapid
la desfundarea nasului ;i la potolirea
tusei. 50-100 ml de suc de ridiche
pe zi sunt suficien\i. ~n cazul dischineziei biliare, sucul de ridiche
neagr[ se consum[ proasp[t sau `n
amestec cu miere. Sucul de ridiche
are meritul de a contribui `ntr-un
procent destul de mare la m[cinarea
;i eliminarea pietrelor la fiere, amelior]nd durerile.
Text selectat ;i prelucrat
de Ioan A.

calmant[, eficient[ `n afec\iuni respiratorii.

Indica\ii
Mierea de rapi\[ are puternice
propriet[\i antibacteriene. Se cristalizeaz[ la 10-12 zile de la extrac\ie,
chiar în faguri, luând o culoare albicioas[, u;or g[lbuie. Este caracterizat[
printr-un nivel ridicat de glucoz[. Mierea de rapi\[ are un con\inut ridicat
de ap[, 18%. Valoarea ph este relativ
ridicat[ ;i aciditatea destul de slab[.
Se recomand[ `n afec\iuni ale rinichilor, la reducerea colesterolului, ulcer
varicos, adjuvant `n tratarea osteoporozei, ajut[ la refacere elasticit[\ii pere\ilor vasculari, protejeaz[ ficatul,
splina ;i pancreasul, la afec\iuni bucale ;i ale c[ilor respiratorii.
Text selectat de Ioan A.
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Icterul fiziologic
al nou-n[scutului
Icterul fiziologic este cunoscut ;i sub numele de icterul comun al nou-n[scutului
;i nu modific[ starea general[
a acestuia.

Mierea de rapi\[ este un leac `n reducerea colesterolului
~n func\ie de florile din care provine mierea este de< salc]m ;i tei calmant[, indicat[ `n astenie, nevroze> mierea de castan favorizeaz[ circula\ia> mierea de p[p[die este depurativ[, laxativ[> mierea de rapi\[
este eficient[ `n ulcere varicoase,
afec\iuni ale rinichiului> mierea de
mure este tonic[> mierea de brad este
eficient[ `n bolile respiratorii> mierea
de pomi fructiferi (de gr[din[) are
efect antibacterian, antiinflamator `n
boli respiratorii, renale, digestive>
mierea de munte eficient[ `n boli respiratorii, alergice, cre;te imunitatea>
mierea de tei este calmant[, sedativ[,
indicat[ ca adjuvant `n insomnii,
bron;ite, tuse> mierea de cimbri;or
este antiseptic[, afrodisiac[> mierea
de ment[ este antispastic[, eficient[
`n dischinezii biliare, indigestii> mierea de molid (aproape neagr[) este

Mama ;i copilul
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Prima faz[ ce include primele
5 zile de via\[ la nou-n[scutul la
termen este caracterizat[ prin
cre;terea rapid[ a nivelului de bilirubin[ seric[ spre ziua 3, 4 când
apoi începe s[ scad[.
Faza a doua este caracterizat[
prin stabilitate pân[ la 2 s[pt[mâni
la nou-n[scut, dup[ acest interval
nivelul bilirubinei scade.

La nou-n[scu\ii prematuri faza întâi poate dura pân[ în ziua 6,
7 ;i valorile bilirubinei atinse sunt
mai mari decât la un nou-n[scut
la termen, iar durata icterului poate persista în faza a doua pân[ la
3 s[pt[mâni, dup[ care este considerat icter prelungit.
Caracteristicile icterului fiziologic sunt< Icter cu bilirubin[ neconjugat[ ( bilirubina indirect[

seric[ este u;or crescut[ - 3-5
mg/dl ;i nu dep[;e;te 12 mg/dl la
nou-n[scutul la termen)> nu se înso\e;te cu alte anomalii (anemie,
eritroblastoz[)> Urina ;i scaunul
sunt normal colorate> nu se eviden\iaz[ hepatosplenomegalie (ficat ;i splin[ m[rite). Evolu\ia icterului este favorabil[, icterul scade rapid în intensitate ;i nu necesit[ niciun tratament.

Factorii de risc perinatal pentru icterul neonatal sunt urm[torii< factori de risc genetici, etnici
;i familiali> actori materni - primipare(la prima sarcin[) sau mame vârstnice, diabet matern, hipertensiune arterial[ indus[ de
sarcin[, contraceptive orale folosite în timpul concep\iei, sângerare în trimestrul I de sarcin[, fumatul matern> Medicamente administrate mamei - multiple studii
arat[ c[ exist[ o asociere în sensul
cre;terii bilirubinei serice totale ;i
administrarea urm[toarelor substan\e mamei în travaliu< oxitocin[, diazepam, anestezie peridural[, prometazin[, perfuzii de glucoz[ în travaliu.
Factori lega\i de travaliu ;i expulzie în sensul cre;terii bilirubinii serice totale ac\ioneaz[ - ruptura prematur[ de membrane,
prezenta\ia pelvian[, extrac\ia cu
forceps ;i vacuum> Factori lega\i
de nou-n[scut< greutate mic[ la
na;tere, sexul masculin, întârzierea leg[rii cordonului ombilical,
eliminarea tardiv[ a meconiului,
alimenta\ia natural[.

Ajut[-l pe copil s[ scape de timiditate
Când sunt mici, copiii au
de foarte multe ori tendin\a
de a se intimida, ru;ina, sau
chiar panica în foarte multe
situa\ii. Motivele pentru care
se întâmpl[ asta sunt diferite.

cu\ului la un mic concurs cu privire
la persoanele din jur. P[rintele `i va
adresa întreb[ri de genul ”cine
poart[ ochelari?” sau ”cine are p[rul
mai lung?" s[-i ofere mici recompense la ficare r[spuns corect.

Cum stimula\i
curiozitatea copilului

Unii dintre ei, devin ru;inosi
atunci când ;tiu că se vorbe;te despre ei, că sunt critica\i sau chiar lăuda\i de p[rin\i.

Semnele timidit[\ii
Faptul că se ru;inează când se
vorbe;te despre ei se datorează în
mare parte vârstei dar ;i părin\ilor
prin felul în care i-au obi;nuit de
mici. Un copil care cre;te într-un
mediu în care este încă din primele
zile de via\[ înconjurat de multă lume ;i este mereu în centrul aten\iei,
când va cre;te va fi mult mai vorbăre\, mai sociabil ;i mai deschis la
provocări.
Principalele semne care trădează predispozi\ia spre timiditate sunt<

copilul prive;te în jos, fără să ridice
ochii ;i să privească în jur, noaptea
doarme cu lumina aprinsă sau este
predispus la îmbolnăviri ;i dureri.
De asemenea, un asemenea copil va
opune rezisten;ă în a încerca lucruri
sau activită\i noi, devine anxios, iritat ;i chiar plânge când se afl[ `n situa\ii noi, nefamiliare.

Speciali;tii sus\in că astfel de copii pot fi ajuta\i de către părin\i pentru a depă;i acest comportament ;i
pentru a prinde curaj ;i fermitate
în alegeri ;i felul de a fi. Este bine ca
părin\ii să încurajeze spiritul de observa\ie ;i implicarea copiilor în diverse situa\ii încă de mici. Acest fapt
se poate realiza prin provocarea mi-

Pentru stimularea curiozită\ii în
legătură cu persoanele din jur părintele poate discuta cu copilul despre anumite întreb[ri pe care ar vrea
s[ le pun[ celor din jur cu câteva
exemple concrete, mai apoi întrebându-l pe copil ce întreb[ri ar vrea
s[ pun[ el, deoarece astfel micu\ul
va `ncepe s[ devin[ curios `n ceea
ce prive;te oamenii din jur.
Dacă copilul este timid, părin\ii
nu trebuie să vorbească despre
această problemă în preajma lui deoarece copilul ar putea resim\i
această discu\ie ca pe o critică ;i lar putea face să se simtă vinovat că
este astfel.
Adriana G.
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Felicity Huffman - “nevasta disperat[“ cu o c[snicie fericit[
romatismului ;i a pove;tilor din spatele c]ntecelor. Trebuie s[ m[rturisesc c[ dup[ ce ascul\i muzic[ country suficient de mult, ajungi s[-\i dore;ti cu t[rie un iubit chiar dac[ e;ti
fericit[ al[turi de so\ul t[u!”
Cartea preferat[? „Tocmai am
terminat „O lume luminat[ numai
de foc” de William Manchester, ceea
ce m[ face s[ par de;teapt[, dar numi amintesc nimic din carte cu toate
c[ mi-a f[cut pl[cere s[ o citesc.”
Sl[biciuni de stil? „Pantofii Louboutin - `mi vine destul de greu s[
cheltuiesc mai mult de 50 de dolari
pe o jachet[, dar n-am nicio problem[ s[ dau 800 de dolari pe acei
pantofi.”
Bijuterii? „Acum port un l[n\i;or
din aur cu ini\ialele fetelor mele, pe
care mi l-a d[ruit Eva Longoria ;i o
cruce celtic[ binecuv]ntat[ de Pap[
de la mama mea.”
Str]ngi bani pentru … „Un ceas
Cartier pe care vreau s[ i-l d[ruiesc
surorii mele Jane.”

~n rolul lui Lynette Scavo
din serialul “Neveste disperate”, actri\a `n v]rst[ de 49 de
ani a avut parte de ne`n\elegeri
`n c[snicie, dar `n via\a real[
este mai mult dec]t fericit[
al[turi de so\ul ei, actorul William H. Macy (61 de ani), pe
care-l consider[ partenerul
ideal. Iar pe colegele ei din serial ;i prietene – Eva Longoria,
Teri Hatcher ;i Marcia Cross,
le ador[ cu toate c[ o fac s[ se
simt[ r[\u;ca cea ur]t[.
Faptul c[ personajul interpretat
de ea este o mam[ care se ocup[ de
familia ei numeroas[ nu a deranjato, dimpotriv[, se bucur[ c[ celelalte
actri\e sunt cele care trebuie s[ poarte
\inute elegante. “C]nd am `nceput
serialul `nc[ o al[ptam pe fiica mea
cea mic[, a;a c[ garderoba lui Lynette
era compus[ din jean;ii so\ului ;i tricouri.
:i-a f[cut intrarea ca un personaj
mai pu\in elegant, o mam[ obosit[,
dar dup[ opt ani mi s-a promis c[-;i
va reveni ;i chiar c[ ar putea s[-;i
fac[ ie;irea de pe micul ecran `ntr-o
rochie ;i pantofi cu toc.”

Ghidul lui Felicity
pentru o c[snicie fericit[

“Frumuse\ea n-a fost
niciodat[ punctul
meu forte”
Actri\a uime;te cu sinceritatea
ei, declar]nd c[ arat[ doar OK. „:tiu
c[ ar[t mai bine `n realitate dec]t pe
ecrane, ceea ce nu e prea bine pentru
c[ a;a `mi c];tig existen\a, dar nu
sunt o frumuse\e. :i dac[ stau s[ m[
g]ndesc bine, m[ bucur c[ e a;a. Frumuse\ea `\i d[ o anumit[ putere care
nu-\i face neap[rat bine. S[ ar[t OK
este mai bine pentru mine ca persoan[.”
C]nd vine vorba de opera\iile estetice, Felicity se declar[ de partea
lor, fiind ner[bd[toare s[-;i fac[ un
lifting facial. „Dar so\ul meu nu m[
las[. Consider c[ dac[ te face s[ te
sim\i mai bine `n pielea ta, este `n regul[. Dar ar fi minunat s[ ;i ar[\i bine
dup[ opera\ie. Sunt multe persoane
care arat[ oribil ;i te g]nde;ti ce le-a
determinat s[ fac[ asta. Realizez c[
este ceva de care po\i deveni dependent – nu po\i s[-\i faci doar un singur lifting facial …”
Nu i-a pl[cut niciodat[ s[ fie `n
aten\ia paparazzi-lor ;i se bucur[
pentru colegele ei de serial care au
ap[rut pe multe coperte. „Marcia este
o frumuse\e clasic[. Toat[ lumea o
iube;te pe Eva, iar Teri arat[ superb.
Nu a; putea niciodat[ s[ concurez
cu ele, dar sunt ner[bd[toare s[ o
v[d pe Lynette `mbr[cat[ mai sexy
f[c]ndu-;i pu\in de cap acum c[ ea
;i so\ul ei Tom s-au desp[r\it – dup[

cinci copii, lupta ei cu cancerul ;i alte
intrigi de-a lungul sezonului opt.”

„Presiunea asupra
femeilor de a fi slabe
este ca o pacoste”
Cu toate c[ are o greutate normal[, siluetele colegelor ei de platou
o fac s[ se simt[ „ca un elefant”. „:tiu
c[ sun[ ca ;i cum m-a; autodenigra,
dar acesta este adev[rul. Am trecut
prin via\[, ca multe alte femei, apreciindu-mi experien\ele pe baza
greut[\ii mele. Oare am fost slab[ `n
acea perioad[? :i mi se pare c[ acest
lucru nu trece odat[ cu v]rsta. Chiar
;i dup[ 70 de ani, mama mea `nc[
spunea c[ trebuie s[ dea jos c]teva
kilograme. A; face orice s[ le feresc
pe fiicele mele de aceast[ durere. :tiu
c[ vor avea parte ;i ele de dezam[giri,
dar a; vrea s[ nu ajung[ s[-;i urasc[

propriul corp.”
Felicity ;i-ar dori ;i un al treilea
copil – fiicele ei au 11, respectiv 9 ani
– dar so\ul ei nu este de acord. „El se
bucur[ c[ am ajuns la faza `n care le
spunem s[ se `ncal\e ;i s[ se urce `n
ma;in[, ceea ce fac foarte bine.”
Actri\a recunoa;te c[-i este foarte
greu s[ le refuze pe fetele ei. „Prietenii
`mi tot spun c[ trebuie s[ stabilesc
anumite reguli `nc[ de c]nd sunt
mici. :tiu c[ au dreptate, dar tot `mi
vine greu s-o fac.”

”Casa noastr[ este cel mai
grozav loc de pe p[m]nt”
Proprietatea pe care o de\in `n
California se `ntinde pe mai mult de
un hectar, dorindu-;i s[ `ncerce s[
se descurce din propriile resurse.
„~mi place s[ le implic ;i pe fete `n
aceast[ activitate - Georgia aduce

c[p;unii de pe parcela ei, iar Sophia
str]nge ou[le de la g[inile noastre
sau `mi aduce ni;te frunze de ment[
din gr[din[.”
P]n[ nu demult, Felicity nu a fost
de acord ca feti\ele s[ le urmeze `n
carier[, dar so\ul ei a f[cut-o s[ se
r[zg]ndeasc[. „Bill mi-a spus c[ nu
ar fi corect s[ le interzicem asta dup[
ce noi am avut parte de o via\[ minunat[. A;a c[ am f[cut un compromis – am fost de acord doar cu
condi\ia s[ fac[ `nt]i o facultate.
Acum, pe l]ng[ actorie mai sunt interesate de `mbl]nzirea leilor …”

”Am fost cea mai mic[
din opt fra\i - am crescut
ca `ntr-un leag[n aurit”
Felicity a crescut `ntr-o familie
numeroas[ - are ;ase surori ;i un frate, fiind ultimul copil care a plecat

de l]ng[ mama ei. „Surorile mele mai
mari au fost ni;te m[mici pentru mine. Dar marele dezavantaj este c[ nu
pot s[ iau singur[ deciziile, totul se
face `n comitet.” So\ul ei glume;te pe
seama lor c]nd vine vorba s[ fac[ ceva `mpreun[, ca de exemplu s[ ias[
la restaurant sau s[ mearg[ la un film<
„Bill spune c[ pentru a ne reuni e nevoie de 13 convorbiri telefonice ;i
dou[ persoane care vor pl]nge.”
Prietenele sunt de asemenea
foarte importante `n via\a ei, de;i mai
uit[ de ele fiind ocupat[ cu munca ;i
familia. „C]nd fetele mele au fost
mici, prietenele au trecut pe planul
secund, dar acum c]nd `mi petrec
timpul cu ele sunt parc[ mai fericit[.
Nu apuc s[ m[ v[d prea des cu fetele
din serial `n afara zilelor `n care
film[m deoarece suntem toate foarte
ocupate, dar o ador pe Eva Longoria
– este o prieten[ pe via\[. Totu;i, a

ajuns foarte cunoscut[ ;i este ocupat[, a;a c[ s-ar putea s[ fiu nevoit[
s[-mi continui prietenia cu ea de la
distan\[.”
Este bucuroas[ c[ a semnat un
contract pentru un nou film ;i urmeaz[ s[ lanseze o revist[ online, activitate ce-i ia destul de mult timp.
„Ceea ce a;tept cu ner[bdare- pe
l]ng[ faptul c[-mi doresc s[ petrec
mai mult timp cu fetele mele – este
s[ m[n]nc p]ine, ca;caval ;i
`nghe\at[. C]nd filmez nu pot niciodat[ s[ m[n]nc asta. Trebuie s[ am
grij[ la tot ce pun `n farfurie, ceea ce
ajunge s[ fie foarte plictisitor.”

”Nu m[ pot g]ndi la
finalul serialului
«Neveste disperate»”
De-a lungul celor opt sezoane au
avut parte de multe `nt]mpl[ri pe

platourile de filmare, mai fericite sau
mai triste – na;teri, nun\i,
`nmorm]nt[ri ;i cereri `n c[s[torie.
„A fost cel mai grozav loc de munc[
;i cu toate c[-mi doresc s[ nu se termine niciodat[, ;tiu c[ toate lucrurile
bune au un final. Nu m[ pot g]ndi la
ultimul episod `nc[, la ultima zi `n
care voi merge la studio. :tiu c[ va fi
emo\ionant. A; dori s[ pot trimite
doar o scrisoare `n care s[ spun
„Adio! V[ mul\umesc din inim[!”

Sl[biciunile lui Felicity
Aplica\ie iPhone preferat[? „Sunt
o tip[ care prefer[ Blackberry-ul.”
Aplica\ie iPad preferat[? „Garageband. ~mpreun[ cu fiicele mele
`nregistr[m muzic[ ;i c]nt[m.”
Ce ai pe iPod? „Muzica country
preferat[ de fetele mele – Lady Antebellum ;i Taylor Swift – din cauza

C]nd lumea o `ntreab[ care este
secretul unui mariaj fericit, actri\a
glume;te spun]nd „S[ te c[s[tore;ti
cu so\ul meu. Dar oric]t de mult ne
place s[ credem c[ soarta are meritul
deplin, 90 % \ine de apropiere. A;a
c[ ave\i grij[ de cine v[ apropia\i.”
Cu toate c[ nu ies `mpreun[ seara, le place ca o dat[ la c]teva luni s[
plece `mpreun[ f[r[ copii c]teva zile.
Felicity nu consider[ c[ exist[ o
re\et[ perfect[ pentru un mariaj fericit. „Norocul ;i maturitatea joac[
un rol important. Iar dac[ vrei s[
umpli un gol din via\a ta cu un so\ ;i
vrei s[ devii so\ia perfect[, nu cred
c[ va func\iona.”
Un alt element important pentru
o c[snicie fericit[ este umorul. „Bill
este foarte amuzant ;i m[ face s[ r]d
mai tot timpul. Nu ;tiu ce m-a; face
f[r[ asta.”
Statisticile legate de c[s[torii nu
arat[ prea `mbucur[toare - `n SUA
se situeaz[ undeva `n jurul a 50 %
divor\uri dup[ prima c[s[torie ;i 76
% dup[ a doua. „Dac[ aceste statistici
ar fi aplicate oric[rei alte institu\ii,
probabil c[ cineva ar interveni ;i ar
spune c[ e nevoie de o schimbare.
Dar fiind vorba de ni;te c[s[torii,
toat[ lumea `nchide ochii ;i spune
«Mult noroc».” Felicity crede c[ poate
acesta este ;i motivul pentru care lucrurile n-au func\ionat cu personajul
ei – a;a cum a spus Tom (so\ul din
serial) – faptul c[ este nemul\umit[
tot timpul ;i probabil c[ ceea ce face
ca lucrurile s[ func\ioneze `n c[snicia
cu Bill este tocmai c[-;i d[ seama c]t
este de binecuv]ntat[.
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Rela\iile afective influen\eaz[
modul nostru de a face sport
La aceast[ concluzie au ajuns
speciali;ii care au `ncercat s[
g[seasc[ o leg[tur[ `ntre starea
noastr[ de spirit, statutul marital ;i
exerci\iile de la sal[. Se pare c[ exist[
o diferen\[ `ntre activit[\ile sportive
preferate de c[re cei singuri sau de
cei c[s[tori\i. De asemenea, antrenamentul sportiv poate fi neglijat
atunci câd suntem prea stresa\i de
problemele cotidiene, fie c[ ele \in
sau nu de dragoste. ~n pus ;i psihicul
joac[ un rol important `n modul `n
care ne dorim sau nu s[ facem
mi;care.

Un studiu realizat la Universitatea din Princeton a ajuns la concluzia c[ `n mare m[sur[ persoanele
singure sunt mult mai preocupate
de `nf[\i;area lor, acordând mai
mult[ aten\ie mi;c[rii fizice. Pe de

alt[ parte, cuplurile c[s[torite sau
aflate `ntr-o rela\ie stabil[ tind s[
cad[ `n comoditate. Exist[ unele
voci care vin s[ infirme aceast[ concluzie, `ntrucât este binecunoscut
faptul c[ eficien\a efortului fizic
sus\inut \ine de gradul nostru de
implicare ;i concentrare. Cu alte cu-

vinte, dac[ suntem stresa\i, dar totu;i ne facem "norma" de sport,
efectele vor `ntârzia s[ apar[.
Rela\iile afective adaug[ un surplus de stres vie\ii noastre, la fel de
bine cum persoanele singure sunt
mai predispuse c[tre depresie.
A;adar, totul depinde de puterea

Mi;carea `n func\ie
de stare
:i `n ceea ce prive;e tipul de
efort fizic preferat, se pare c[ cei
c[s[tori\i sunt implica\i mai mult
`n activit[\i precum gr[din[ritul sau
excursii la munte, pe când cei singuri prefer[ sporturile individuale
sau antrenamentul la sal[.

O diet[ ;i exerci\iile fizice te ajut[
s[ ar[\i excelent `n ziua nun\ii
niul zilnic. Seara, noteaz[ abaterile
;i `ncearc[ s[ nu le repe\i ;i ziua
urm[toare. Atunci c]nd te duci la
cump[r[turi, f[ o list[ care s[ includ[ doar alimentele care fac parte
din meniul deja stabilit.
~ncearc[ s[ iei mesele principale `n fiecare zi la aceea;i or[.
Ai reu;it la un moment dat s[ ar[\i
a;a cum `\i dore;ti, dar din cauza
stresului sau a lipsei timpului, nu
ai mai acordat prea mult[ aten\ie
siluetei tale? Lipe;te pe frigider o
poz[ cu tine din perioada `n care
erai `n cea mai bun[ form[ sau cu
vedeta ta preferat[. Astfel, te vei
g]ndi de dou[ ori `nainte s[ sco\i
pr[jiturile sau alimentele bogate `n
calorii.

Pentru a ar[ta impecabil
`n rochia de mireas[ la care
visezi sau pe care ai ales-o deja, trebuie s[ fii `n form[ perfect[ `n ziua cea mare. Iat[
c]teva aspecte de care trebuie
s[ \ii cont pentru o siluet[ de
invidiat.
Dac[ vrei s[ pierzi kilograme,
trebuie s[ `\i schimbi stilul de via\[.
~ncepe prin a m]nca s[n[tos ;i variat, urm]nd ca treptat s[ introduci
;i exerci\iile fizice `n programul t[u
zilnic.
M[n]nc[ 3 mese pe zi ;i 2-3
gust[ri formate din iaurturi, fructe
sau legume. Este important s[ reduci consumul de glucide ;i de lipide, deoarece au o putere caloric[ ridicat[. Este recomandat s[ consumi
alimente bogate `n proteine, pentru
c[ digerarea lor consum[ energie.

Rolul proteinelor
`n cura de `ngr[;are

noastr[ de a gestiona evenimentele
;i de a con;tientiza c[ facem sport
tocmai pentru a ne relaxa ;i pentru
a avea un tonus mai bun.
De cele mai multe ori, tindem
s[ facem sport `mpreun[ cu prietenii sau cu partenerii de via\[. Acest
lucru poate fi benefic sau nu, `ntrucât nu to\i avem aceea;i percep\ie
asupra antrenamentului fizic regulat. Chiar dac[ `ncerci s[ faci din
partenerul t[u o persoan[ activ[ nu
adopta o cale agresiv[ `n caz contrar,
`ntre voi ar putea ap[rea mici conflicte ce v[ vor tensiona rela\ia. Pe
de alt[ parte, mi;carea fizic[ are
avantaje nenum[rate, printre care
;i `mbun[t[\irea vie\ii sexuale ;i a
s[n[t[\ii psihice.

Poate n-ai fi crezut, dar
dragostea ne afecteaz[ `n totalitate modul de via\[, inclusiv apetitul pentru sport.

Cuplurile sunt predispuse
la sedentarism

Diet[
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Sport
~nainte de a `ncepe un regim,
scrie pe o h]rtie programul ;i me-

Chiar dac[ ai un program
`nc[rcat, cu serviciu ;i preg[tiri

pentru nunt[, `ncearc[ s[ `\i rezervi
30 de minute `n fiecare zi, care vor
fi dedicate activit[\ilor fizice. Dac[
nu mai ai energie s[ mergi la sal[
c]nd te `ntorci de la birou, treze;tete pu\in mai devreme ;i alearg[ `n
parcul din apropierea casei tale. Vei
fi plin[ de energie ;i mai bine dispus[ `ntreaga zi. Coboar[ din autobuz cu o sta\ie `nainte de
destina\ie ;i mergi pe jos.
Dac[, c[l[tore;ti cu metroul,
urc[ pe sc[rile normale, nu pe cele
rulante. Atunci c]nd este pl[cut
afar[, po\i `nlocui mijloacele de
transport sau ma;ina personal[ cu
bicicleta. ~n felul acesta, vei fi eco
;i vei elimina kilograme `n plus. ~n
weekend, sigur `\i po\i rezerva c]teva ore pentru o plimbare cu rolele
al[turi de prietena ta cea mai bun[.
Va fi amuzant, relaxant ;i benefic
pentru siluet[.

La polul opus doamnelor ;i
domni;oarelor care vor cu orice pre\ s[ sl[beasc[ sunt acelea
mai norocoase, reprezentantele sexului frumos care vor s[
mai ia c]teva kilograme `n plus
pentru a ar[ta bine.

proteine au rolul de a ne m[ri masa
muscular[. Nici persoanele slabe de
fel nu vor s[ se umple de gr[simi.
Principalul pas este acela de a stabili
un regim alimentar bazat pe
m]nc[ruri s[n[toase. Doar a;a vom
reu;i s[ ajungem la greutatea pe care
ne-o dorim.

Pentru a ne `ngr[;a, nutri\ioni;tii
ne sf[tuiesc s[ m]nc[m totu;i cu cap,
adic[ solu\ia nu este aceea de a consuma alimente bogate `n gr[simi `n
cantit[\i mari, ci s[ alegem alimente
bogate `n proteine. Produsele alimentare care au un con\inut ridicat de

Alimente recomandate
Un bun stimulator al cre;terii
masei musculare este oul. ~n fiecare
s[pt[m]n[ putem m]nca ou[ fierte
la micul dejun, m[car `n dou[ zile
din ;apte. Ou[le sunt bogate `n vita-

minele E, A ;i D, `n proteine, sunt
s[\ioase ;i ne ofer[ ;i o por\ie bun[
de energie. Tot bogat `n proteine este
;i pe;tele, fie c[ vorbim de somon, de
p[str[v, ton sau sardine. Pe;tele are
un con\inut ridicat de omega 3.
Alte alimente care sunt recomandate persoanelor care doresc s[ se
`ngra;e sunt lactatele, iaurturi,
br]nzeturi, ca;caval, carnea de curcan
;i spanacul. S[ nu uit[m c[ aceast[
carne de curcan se afl[ `n topul celor
mai bogate alimente `n proteine,
adic[ e de mare ajutor la cre;terea
masei musculare.
Ioana Vladimirescu

Dieta de sl[bire pe termen lung
Una dintre cele mai nocive
modalit[\i de a sc[pa de kilogramele `n plus este cura de
sl[bire fulger. Adic[ acea cur[
prin care sl[bim foarte multe
kilograme `ntr-un timp foarte scurt.
Efectul nedorit este c[ imediat
ce am `ncheiat dieta ne `ngr[;[m la
loc. Nimeni nu `;i dore;te s[ aib[
parte de efectul yo-yo.

Pe termen lung
Nutri\ioni;tii ne sf[tuiesc s[ alegem un regim alimentar de sl[bire
pe termen lung ;i nu o cur[ de sl[bire scurt[. Pentru a sl[bi trebuie s[
avem ;i o motiva\ie serioas[. ~n primul r]nd, trebuie s[ ne ambi\ion[m,
s[ ;tim de ce vrem s[ sc[p[m de ki-

logramele `n plus. Unii sl[besc la
cererea medicului, al\ii pentru c[
vor s[ arate mai bine. Oricare ar fi
motivul, nu ne propunem sc[deri
spectaculoase `n timp scurt. Trebuie
s[ ne modific[m regimul alimentar,
nu radical, ci moderat.

Reguli esen\iale
De respectat sunt c]teva reguli<
s[ ave\i trei mese principale pe zi ;i
o gustare const]nd `ntr-un fruct. Intervalul dintre mese nu dep[;e;te
;apte ore. Nu mai merge\i la frigider
sau prin c[mar[ dup[ ora 19. Se va
reduce consumul de sare, pentru c[
sarea cre;te pofta de m]ncare ;i se
beau cel pu\in un litru ;i jum[tate
de lichide pe zi. Un \el realist este s[
ne propunem s[ sl[bim cel mult 1
kilogram pe lun[.
Theodora Vladimirescu
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Acri;oara l[m]ie
pentru detoxifiere

L[m]ia, o ;tim prea bine, poate
juca un rol important `n cazul unei
cure de sl[bire. Fructul acri;or face
minuni ;i la detoxifierea organismului. Cum se `nt]mpl[ asta? E un
procedeu simplu< mineralele, vitaminele ;i elementele active din l[m]i
au puterea s[ cure\e intestinele.
Asta reprezint[ o por\ie de
s[n[tate ;i un plus de energie pentru
organismul nostru. Acest mod de
detoxifiere bazat pe consumul de
l[m]i nu trebuie folosit `n exces. Trebuie s[ avem un stomac perfect
s[n[tos ;i s[ nu suferim de ulcer ori
de gastrit[. Pe parcursul curei de detoxifiere cu l[m]ie vom renun\a la
consumul de carne, semipreparate,
la dulciuri, b[uturi alcoolice sau cafea. Diminea\a, `nainte de prima
mas[ a zilei, e indicat s[ bem un pahar de ap[ cald[ cu zeama de la o
jum[tate de l[m]ie. Sucul de l[m]ie
preparat acas[ e indicat ;i dup[ masa
de pr]nz, iar seara l[m]ia o putem
`ndulci cu miere.
Th. V.

Scap[ de stres...
m]nc]nd!
O diet[ s[n[toas[ ne este de
mare ajutor atunci c]nd depresia
`ncepe s[ `;i fac[ sim\it[ prezen\a.
Cel pu\in a;a sus\in speciali;tii
care chiar puncteaz[ calitatea
anumitor alimente tocmai pentru
`ndep[rtarea stresului.
Sunt alimente care ne ajut[
chiar ;i s[ trecem de perioadele
stresante din via\[, c[ de bine de
r[u avem parte de ele. ~n primul
r]nd vom opta pentru cele bogate
`n acizi gra;i omega 3, seleniu sau
carbohidra\i. Ne trebuie ;i aer din
bel;ug ;i o por\ie zdrav[n[ de vitamina D.
Dintre alimentele bogate `n
acizi gra;i omega 3 amintim sardinele, nucile, spanacul, varza,
tonul sau somonul. Carbohidra\i
se g[sesc `n cereale integrale, `n
fructe ;i legume proaspete, care
de altfel sunt bogate ;i `n nutrien\i ;i fibre. ~n ceea ce prive;te
seleniu, acesta se g[se;te `n mod
natural `n multe alimente< nuci,
fasole, maz[re, carne f[r[
gr[simi.
Ioana V.
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Culoarea crem elegant[
;i rafinat[ la orice v]rst[
foarte versatil[ la purtare este un maro deschis. Rochia nu trebuie numai
s[ impresioneze, ci s[ fie aleas[ `n
func\ie de forma trupului ;i de gusturile fiec[rei persoane, astfel `nc]t,
chiar dac[ este frumoas[, s[ fie ;i comod[. Apropierea de v]rsta de 40 de
ani nu trebuie s[ reprezinte niciun
obstacol `n alegerea hainelor. O pereche de pantaloni trei sferturi, o bluz[
simpl[ crem ;i o geant[ `n aceea;i
nuan\[ este \inuta potrivit[ pentru
orice ocazie.

Cremul este una dintre
nuan\ele elegante, sofisticate
;i se claseaz[ la un loc de cinste
pe paleta de culori care se potrive;te `n foarte multe situa\ii.
Spre deosebire de multe tendin\e ale modei, culoarea crem
poate fi purtat[ la orice v]rst[
f[r[ niciun fel de problem[.
Aceast[ culoare merge de minune pe timpul verii mai ales pentru c[
se asorteaz[ perfect cu bronzul pielii.
Indiferent de v]rsta pe care o ai po\i
apela la o hain[ sau un accesoriu crem
f[r[ teama de a da gre;. Dac[ nu a\i
ales `nc[ o \inut[, v[ pute\i inspira din
imaginile urm[toare.
Femeile care ajung la v]rsta de 30
de ani pot impresiona printr-o \inut[
elegant[ ce se potrive;te perfect atunci
c]nd se afl[ `n criz[ de timp ;i trebuie
s[ ajung[ la o `nt]lnire de afaceri.
O alt[ nuan\[ pl[cut[ la vedere ;i
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Acelea dintre dumneavoastr[ care vor s[ treac[ dincolo de bariera de frig de
afar[ sunt a;teptate cu mult[
c[ldur[ la Centrul de aerobic
Fitland situat `n Satu Mare,
pe strada R]ndunelelor nr. 3
pentru o por\ie bun[ de
mi;care al[turi de o echip[ de
profesioni;ti.

|inuta crem, pantaloni,
bluz[, geant[
Nu prea multe femei mai pun pre\
pe \inut[ dup[ v]rsta de 50 de ani, lucru total gre;it. Indiferent c[ mai
munci\i sau nu, indiferent c[ merge\i
la o plimbare prin parc sau v[ lua\i
nepo\elul de la gr[dini\[, nu uita\i s[
v[ `mbr[ca\i `ntr-o \inut[ elegant[.

1. Culcat dorsal, bra\ele l]ng[
trunchi, genunchii `ndoi\i, t[lpile
pe sol (imaginea 1). Ridic[m bazinul `ncord]nd mu;chii fesieri (imaginea 2). Revenim `n pozi\ia
ini\ial[ ;i repet[m exerci\iul de 24
de ori.
2. A;ezat sprijinit, m]inile l]ng[

C]n\i, dansezi, ai atitudine?
Visezi la o via\[ `n lumina
reﬂectoarelor?...
Atunci aceasta este ;ansa ta de a-\i
transforma visurile `n realitate!
Sub egida sloganului
“F[-te remarcat”,
“Festivalul Tinere\ii”, concurs
interna\ional de muzic[ u;oar[ ;i folclor,
`;i propune s[ te transforme
`ntr-un star al genera\iei tale!
~nscrie-te la preselec\ie www.festivalultineretii.ro/pentru Jude\ul Satu Mare, Localitatea Satu Mare.
Info< 0731468914, oﬃce@festivalultineretii.ro
Cite;te Informa\ia Zilei ;i vei aﬂa data ;i locul unde va avea loc preselec\ia.
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O por\ie de mi;care
pentru mu;chii fesieri
Tema propus[ pentru azi de antrenoarea Kerekes Emoke este sport
pentru fese frumoase. A;adar, s[
trecem la treab[!

Festivalul
Tinere\ii
Jupiter 2012

Fitness

bazin (imaginea 3). Ridic[m bazinul
(imaginea 4). Revenim `n pozi\ia
ini\ial[ ;i repet[m exerci\iul de 24
de ori.
3. Culcat facial, sprijin pe genunchi ;i antebra\e (imaginea 5).
~ntindem ;i ridic[m bra\ul drept ;i
piciorul st]ng (imaginea 6). Revenim `n pozi\ia ini\ial[ ;i urmeaz[
partea cealalt[ (imaginea 7). Repet[m exerci\iul de 16 ori.
4. Culcat costal, capul sprijinit
pe palm[, genunchiul st]ng `ndoit
la 90 de grade, cel[lalt picior `ntins
(imaginea 8). Ridic[m piciorul
drept (imaginea 8) de 24 de ori. Facem la fel ;i pe cealalt[ parte a corpului.
5. Culcat costal, genunchii
`ndoi\i (imaginea 9). Ridic[m genunchiul drept (imaginea 10) ;i repet[m exerci\iul de 24 de ori, apoi
`l execut[m ;i pe cealalt[ parte a
corpului.
Ioana Pop Vladimirescu
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Cas[ ;i gr[din[
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Ce trebuie s[ ;ti\i `nainte
de a achizi\iona un aragaz nou
miile vor veni pe parcurs, prin scurtarea timpului de g[tit.

Orice gospodin[ `;i
dore;te s[ schimbe vechiul
aragaz cu unul nou care s[
aib[ mai multe func\ii ;i s[
fie un ajutor de n[dejde `n
buc[t[rie. Dac[ sunte\i `n
aceast[ situa\ie sfaturile care
urmeaz[ v[ vor fi de mare ajutor.

Variante la cump[rare

Pe m[sur[ ce gazele naturale se
scumpesc, electrocasnicele pentru
g[tit care folosesc curent electric
sunt viitorul.
Plitele care folosesc curent electric sunt din ce `n ce mai mult preferate. La fel ca `n restul Europei,
unde rezervele tot mai mici de gaze
naturale oblig[ guvernele s[-i `ncurajeze pe consumatori s[ se orienteze c[tre utilizarea curentului electric pentru g[tit.

Avantajele plitelor
electrice
Plita pe curent electric este mult
mai sigur[ dec]t cea pe gaze, iar eficien\a este crescut[. Mai mult dec]t
at]t, `n cazul plitelor electrice pe induc\ie, raportul dintre cost ;i timpul
de g[tire este cu dou[ treimi mai
redus fa\[ de cele pe gaze.

Cuptorul electric coace mai uniform ;i mai repede. Dac[ aragazul
electric are ;i termostat `ncorporat
este foarte simplu< seta\i tempera-

tura dorit[ ;i riscul de ardere dispare. E adev[rat c[ la achizi\ionare,
cele electrice sunt mai scumpe dec]t
clasicul aragaz cu gaz dar econo-

Pute\i de asemenea opta pentru
un aragaz mixt care are ochiuri pentru g[tit ce func\ioneaz[ pe baz[ de
gaz iar cuptorul poate fi electric, numai c[ acesta va fi cu 10-15% mai
scump. ~n ultima vreme se g[sesc ;i
plite mixte, adic[ 1 sau 2 ochiuri pot
fi cu gaz iar restul electrice.
Foarte important este s[ alege\i
un aragaz care are sistem de siguran\[. Acesta duce la oprirea automat[ a aragazului `n cazul `n care
se `ntrerupe furnizarea gazului la
re\ea. Alte facilit[\i noi ap[rute sunt
becul care v[ arat[ `n ce stadiu sunt
bun[t[\ile puse `n cuptor f[r[ a mai
fi nevoie s[ deschide\i u;a sau aprinderea electric[. Ca orice op\iune `n
plus, toate acestea cost[, dar
specili;ti spun c[ merit[ fiecare
b[nu\. Chiar dac[ cele metalizate
arat[ foarte bine trebuie s[ ;ti\i c[
se `ntre\in greu ;i c[ orice urm[ se
vede imediat pe luciul metalic. Sfatul cel mai bun pe care `l pute\i urma
este acela de a nu alege un produs
ieftin, av]nd `n vedere c[ este un
produs de folosin\[ `ndelungat[ cu
o medie de 7-10 ani.
V. Shibata

Crassula argentea sau gr[su\a aduc[toare de noroc
~n limba latin[ crassula
`nseamn[ ”gros” sau ”gras” ;i
acesta este motivul pentru care aceast[ plant[ este alintat[
”gr[su\a”.
Asta pentru c[ frunzele ei sunt
ovale ;i c[rnoase ca un fel de perini\e lucioase, pline de ap[. ~n
trecut i se mai spunea ;i Arborele
de Jad, Dolarul de argint sau Copacul cu bani ;i se crede c[ aduce
noroc ;i prosperitate atunci c]nd
este iubit[ ;i pus[ `ntr-un loc care
s[ o aduc[ `n centrul aten\iei.
Aceast[ plant[ este foarte potrivit[ `ncep[torilor `ntr-ale
gr[din[ritului deoarece rezist[
mult timp f[r[ s[ fie udat[. De
asemenea este una din rarele plante care poate tr[i câteva zile f[r[
r[d[cin[.
Gr[su\a prefer[ s[ stea `ntr-un
ghiveci cât mai mic, `ntr-un ames-

tec de p[mânt cu nisip grunjos.
Dac[ este udat[ `n exces, frunzele
se `ngroa;[ exagerat pentru c[ se
umple cu ap[ a;a c[ este suficient
s[ fie udat[ de dou[ ori pe lun[.
Tocmai frunzele c[rnoase ascund
rezerva ei de ap[. Nu are nevoie
de farfurioar[ la ghiveci pentru c[
`i place atmosfera uscat[. Se fertilizeaz[ de cel mult 2-3 ori pe an `n
timpul perioadei de cre;tere, adic[
`n intervalul martie-octombrie.
Se `nmulțe;te extrem de u;or
prin buta;i sau chiar prin frunze.
Se rup r[murele sau frunze ;i se
s[desc `n nisip sau p[m]nt foarte
umed. Este pu\in sensibil[ la boli
;i d[un[tori care apar, `n special,
din cauza ud[rilor excesive.
Prin ajustare i se poate da u;or
form[ de cop[cel asem[n[tor cu
bonsaii `ns[ este foarte u;or de
`ntre\inut.
Adriana G.
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Carier[
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Cum ne prezent[m
la interviul pentru angajare
Afla\i în pragul angaj[rii,
candida\ii `;i pun numeroase
;i inevitabile întreb[ri privind modul în care va decurge interviul.
Sunt întreb[ri de natur[ s[ le
provoace anxietate, lucru firesc, de
altfel. Pentru a asigura reu;ita la interviu, este necesar[ o preg[tire minu\ioas[, cu aten\ie la fiecare detaliu. Cei mai buni exper\i ne spun c[
angajatorii `;i dau seama dac[ un
candidat este potrivit pentru un job
`n primele 10 minute din interviu.
~n aceste condi\ii, problema care se
pune este s[ faci o impresie bun[
`nc[ din primul moment `n care te
afli fa\[ `n fa\[ cu cel de care depinde
angajarea solicitantului.

Iat[ c]teva sfaturi pe care ni le
dau speciali;tii<
~mbr[c[mintea. În ceea ce
prive;te aspectul fizic, se recomand[ o vestimenta\ie îngrijit[,
discret[, deoarece \inuta decent[
transmite un mesaj subcon;tient
;i contribuie la percep\ia credibilit[\ii candidatului. Oric]t de bine
preg[tit ar fi solicitantul, nu e cazul s[ neglijeze \inuta.
St[p]nirea de sine. Unul din-

tre cele mai bune mijloace pentru
a face o impresie bun[ este s[-\i
men\ii calmul ;i s[ ai o atitudine
de stim[ fa\[ de propria persoan[.
Se recomand[ s[ ajungi cu 10-15
minute `nainte de `nceperea interviului, pentru a avea timp s[ te
relaxezi ;i s[ adop\i o postur[
`ncrez[toare. ~ncearc[ s[ z]mbe;ti
c]t mai des ;i s[ fii politicos cu
to\i cei pe care `i `nt]lne;ti la
firm[. Angajatorii sunt aten\i la
mici detalii cum ar fi o str]ngere
de m]n[ ferm[, men\inerea contactului vizual ;i o postur[

`ncrez[toare.
Pentru a se familiariza cu atmosfera specific[ acestui interviu,
candidatul ar trebui s[ se informeze de la al\i angaja\i `n acea
firm[, care au trecut prin aceast[
experien\[.

Anticiparea `ntreb[rilor
Am putea anticipa unele întreb[ri care se formuleaz[ cu acest
prilej, preg[tind ;i r[spunsurile
corespunz[toare. Iat[ câteva astfel
de întreb[ri tipice care se formuleaz[ cu acest prilej< de ce vrei s[

lucrezi pentru firma noastr[?>ce
;tii despre firma noastr[?> ce po\i
s[-mi spui despre tine?> care este
experien\a ta `n munca pe care
vrei s-o prestezi?
~nainte de interviu, caut[ c]teva informa\ii despre cerin\ele postului ;i de firma la care solici\i angajarea, pentru ca r[spunsurile la
aceste `ntreb[ri s[ aib[ leg[tur[ cu
nevoile sau priorit[\ile companiei.
În niciun caz, candidatul nu trebuie s[ ocoleasc[ r[spunsul la întrebare. Chiar dac[ întrebarea ni
se pare simpl[, nu e bine s[ o
trat[m expeditiv.
P[strarea unei atitudini pozitive. Majoritatea interviurilor dureaz[ `ntre 20 ;i 50 de minute.
Chiar dac[ ai f[cut o impresie negativ[ `n primele 10 minute,
men\ine-\i atitudinea pozitiv[ ;i
concentreaz[-te pe ce ai putea face
pentru a schimba p[rerea angajatorului despre tine. Dac[ ai f[cut
anumite gre;eli din cauza nervozit[\ii, cum ar fi r[spunsuri pripite
sau ai fost neatent la `ntreb[ri,
ajusteaz[-\i comportamentul
m[car spre finalul interviului.
Stelian Crainic

Spa\iul de lucru `\i influen\eaz[ creativitatea
Sunt mai multe aspecte de
care trebuie s[ \ii cont c]nd lucrezi `ntr-un birou.
Mul\i din angajatori `;i
`ndeamn[ lucr[torii s[ g]ndeasc[
inovativ, `ns[ prea pu\ini dintre angaja\i ;tiu c]t este de `mportant
spa\iul `n care lucrezi.

Cum trebuie s[ arate
spa\iul de lucru
Un studiu f[cut recent recomand[ companiilor s[ se g]ndeasc[
mai mult la amenajarea mediului
`n care angaja\ii lucreaz[, dac[ vor
ca ace;tia s[ fie mai productivi. Trebuie s[ se aibe `n vedere mai multe
lucruri, de la dimenisiunea spa\iului p]n[ la culoarea geamului.
Spa\iile `nguste ;i `nghesuite `i
`mpiedic[ pe angaja\i s[ aib[ sclipiri
de ingeniozitate ;i momente de in-

spira\ie. Un loc de munc[ mai aerisit, mai pu\in `ngr[m[dit stimuleaz[ creierele, fapt ce ajut[ la dezvoltarea g]ndirii inovative. :i cum
orice studiu nu ar avea credibilitate
f[r[ un experiment, oamenii de ;ti-

in\[ chinezi ;i americani au pus bazele acestuia la care au participat
mai mul\i voluntari.
C]\iva dintre ace;tia au fost pu;i s[
intre `n cutii de carton de 1,5 metri
pe 1,5 metri, iar al\ii `n afara lor.
Echipa de cercet[tori s-a asigurat
c[ at]t `n interiorul c]t ;i `n afara
cutiei condi\iile erau acelea;i, pentru ca voluntarii din interiorul cutiilor s[ nu se simt[ asfixia\i. Subiec\ii au fost supu;i unui test, `n
urma c[ruia s-a dovedit c[ cei din
afara cutiilor au dovedit mult mai
mult[ creativitate. Un alt test la care
au fost supu;i ace;tia este cel al potrivirii cioburilor sparte dintr-un
vas, test ce echivaleaz[ opera\ia matematic[ de adunare. Printre rezultatele publicate s-a constatat c[ oamenii care sunt liberi s[ se plimbe
`n mai multe direc\ii sunt mai creativi comparativ cu cei care sunt obliga\i s[ se plimbe `n linie dreapt[.

Plimb[rile `n aer liber
stimuleaz[ creativitatea
Aceste descoperiri dau peste
cap stereotipurile vehiculate p]n[
acum `n leg[tur[ cu creativitatea.
O plimbare `n aer liber ajut[ foarte
mult eliberarea min\ii. Angajatorilor le mai este recomandat s[ ia `n
considerare renun\area la acele birouri de tip cubical ;i s[ creeze spa\ii
deschise pentru ca angaja\ii s[ se
simt[ mai elibera\i. Tablourile de
dimensiuni mai mari ar trebui s[
existe pe pere\ii birourilor, cu peisaje de munte, mare, ocean ;i altele.
Toate acestea i-ar ajuta pe angaja\i,
imagina\ia ;i creativitatea ar cre;te,
deoarece ce face un om c]nd se afl[
`n pan[ de idei? ~ncepe s[ priveasc[
`n jur. Ajut[ desigur ;i priveli;ti din
ora;, beneficiind de ferestre c]t mai
mari.
Ionu\ B.

