
 

 

 

 

 

 

 

Detaliile care fac diferenţa  

Ghid de pregătire înainte de un eveniment aleatoriu 

Timp rămas: nu există timp rămas 
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În decursul anilor care au trecut, am reuşit să-mi creez o rutină ce constă în 

analizarea din diferite unghiuri a imaginii masculine. Este vorba despre 

acea introspecţie ce-ţi dă voie să analizezi lucrurile dintr-o perspectivă 

obiectivă în urma experienţelor trecute. 

Cu toate acestea, am reuşit să identific detalii ce pot face diferenţa în 

contexte sociale variate, momente în care reuşeşti să ieşi cu faţa curată din 

situaţii care te-ar fi pus într-o lumină proastă.  

Ultimul lucru care este de făcut înainte să ieşi din casă este să te uiţi încă o 

dată în oglindă. Nu, nu cea din baie în care îţi admiri frizura sau barba, ci 

oglinda de pe hol. Este preferabil să fie de minim un metru optzeci 

înălţime, iar dacă nu o ai, ar fi bine să investeşti într-una. Crede-mă, pe 

termen lung te va scapa de multe situaţii stânjenitoare. 

Însă până în acest moment trebuie să creezi chimia imaginii personale - din 

momentul în care ieşi de sub duş, până la încheierea ultimului nasture sau 

a ultimului fermoar tras, în funcţie de situaţie şi eveniment. 

După cum spuneam, ieşi din duş sau din cadă, iei prosopul, te ştergi bine şi 

mergi în faţa oglinzii. Te uiţi atent, fie că nu te recunoşti, sau eşti acelaşi 

dintotdeauna, cert este că vrei o îmbunătăţire. Îţi dai cu mâna prin părul 

uşor umed şi nu ştii cum să-l aşezi: în stânga, în dreapta, pe spate, sau cu 

acea cărare care îl aranjează într-o parte. Sper însă, că nu te gândeşti la acea 

carare făcută cu maşina de unii frizeri ce folosesc metode ,,inovatoare’’. 

Ce poţi să faci în acest caz, înainte de toate, este să te uiţi la forma feţei tale. 

Uită-te bine, să nu faci vreo confuzie. Orientează-te pe forma feţei. În urma 

analizării, am identificat 7 tipuri de forme ale feţei, fiecare individualizată 
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prin caracteristici specifice, pe care urmează să ţi le explic, oferindu-ţi 

soluţii pentru fiecare. 

Faţa ovală este caracterizată prin lăţimea pronunţată a frunţii şi forma 

rotundă a bărbiei. Acest tip de formă permite o varietate foarte largă de 

frizuri, proporţiile acesteia fiind foarte echilibrate. 

 

În continuare, propun următoarele frizuri pentru această formă. 

 

După cum poţi observa, diferite lungimi ale părului se adaptează acestui 

tipar. De asemenea, această formă este şi cea mai răspândită printre 

persoanele de gen masculin. 
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Voi continua cu forma pătrată. Acest tipar este caracterizat prin proporţii 

pătrate, cu părţi laterale drepte şi bărbie lată. 

 

Mai jos iţi propun următoarele frizuri. Subliniez că cel mai bine în acest caz 

funcţionează stilulul unui păr scurt, drept sau chiar cu linii ascuţite, practic 

detalii ce subliniază masculinitatea. 

 

 

Faţa alungită sau îngustă, are o bărbie mai lungă, sugerez astfel purtarea 

părului căzut pe frunte pentru a reduce din alungirea specifică. 
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Întăresc afirmaţia de mai devreme cu următorul sfat: părul din părţile 

laterale nu trebuie să fie foarte scurt, doar nu vrei să întăreşti defectul 

acestui tipar. Recomandările mele le găseşti mai jos. 

 

 

 

Forma rotundă conţine proporţii circulare, cu dimensiuni ale lungimii feţei 

proporţionale cu cele ale lăţimii. Spre deosebire de cazul anterior, evită 

purtarea părului pe frunte, fiindcă astfel îţi vei transforma capul într-o bilă 

de bowling. 
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Alege tunsori cu lungimi ale părului accentuate şi volum bogat. Te invit să 

priveşti mai jos. 

 

 

 

 

Forma triunghiulară sau de tip piramidă, este caracterizată de forma 

îngustă a frunţii şi lăţimea pronunţată a bărbiei. 
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Pune accentul pe mult păr, sună ciudat, dar asta este soluţia: păr lung, 

volum bogat sau câteva fire căzute pe frunte, niciodată scurt pe părţile 

laterale. 

 

Mai ai puţină răbdare, termin curând partea aceasta, până la urmă trebuie 

să ofer soluţii pentru toată lumea, sau poate crezi că ţi-ai găsit tiparul şi te 

înşeli. 
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Diamant - nu te gândi la obiecte strălucitoare, este doar forma feţei. Acest 

tip este caracterizat de lăţimea frunţii şi a bărbiei îngustă şi foarte îngustă, 

însă pomeţii sunt foarte proeminenţi. 

 

Întotdeauna frizurile mai lungi vor fi potrivite. Încearcă să adaugi volum pe 

partea superioară. Iată recomandările mele: 
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Forma de inimă este accentutată de lăţimea frunţii, însă lăţimea bărbiei 

este doar punctată. 

 

Şi în acest ultim caz, pune accent pe frizuri mai lungi, deoarece în cazul 

celor scurte vei scoate în evidenţă doar forma frunţii, deja lată. 

 

Vreau să precizez că te situezi într-un moment în care pregătirile sunt pe 

ultima sută de metri. De exemplu, nu îţi poţi da părul pe spate, dacă îl ai 

scurt, sau nu poţi să începi să tunzi din păr cu o foarfecă găsită prin casă 

pentru a alege o frizură scurtă. Alege în funcţie de forma feţei şi în funcţie 

de lungimea părului din acel moment. Ce poţi să faci, în cel mai bun caz, 
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este să foloseşti o maşină de tuns barba sau părul, în funcţie de ce achiziţii 

ai făcut în trecut, pentru sublinirea anumitor linii ale frizurii. Pentru 

modificări drastice, consultă un frizer, un hairstylist sau dă-mi un telefon, 

îţi pot face o recomandare ce va face diferenţa. 

Bine, să zicem că ai terminat cu aranjatul podoabei capilare. Mergem mai 

departe. Poate deţii o barbă, sau poate nu te-ai ras de două zile. În cel de-al 

doilea caz, va trebui să dai jos acele firicele, aşa cum o făceai mai înainte. 

Însă hai să văd ce pot face, dacă deţii una. 

 

În funcţie de lungime, vor fi prezentate în ordine descrescătoare. Voi începe 

cu barba întreagă, clasica barbă purtată de mulţi bărbaţi sau băieţi din ziua 

de astăzi. Este foarte ok să deţii aşa ceva, emană virilitate, însa doar pentru 

cei care o au. Singurul lucru de subliniat în acest caz este că barba trebuie 

să fie îngrijită. 

Al doilea exemplu este ceva mai scurt sau de aceeaşi dimensiune cu primul, 

în partea inferioară însă, se renunţă exclusiv la mustaţă şi la cioc, sau goatie 

cum obişnuiesc americanii să spună. Mie îmi place s-o numesc barba 

spiriduşului sau a piticului. 

Al treilea exemplu te scoate ,,ţap ispăşitor’’. Aici păstrezi doar partea 

ciocului cu o prelungire în partea de jos. 
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Următorul caz păstrează doar mustaţa şi nişte perciuni prelungiţi, numiţi şi 

favoriţi în termeni populari, renunţând la toată partea inferioară. 

Pentru că de multe ori îmi plac lucrurile simple, doar o mustaţă poate fi de 

foarte mare efect, mai ales dacă o aranjezi într-un mod exclusivist. 

De la aceste exemple elementare pleacă altele, mai mult sau mai puţin 

complexe, prin combinaţii şi hibridizări ale celor mai sus detaliate. Te las în 

continuare cu alte exemple ce te vor inspira în adoptarea unui stil propriu. 
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Dacă eşti posesor de barbă îmbelşugată, te rog să păstrezi următoarele 

proporţii, nu cred că vrei să pari un individ scăpat din pădure. 

 

Lasă-ţi capul uşor pe spate, rade orice este sub prelungirea bărbiei şi 

mentine ce păstrezi, la un unghi de 90 de grade cu partea superioară a 

gâtului. Profilul feţei trebuie să-l continui pe lungimea bărbii în partea 

inferioară. În partea laterală, păstrează o linie dreaptă ce delimitează 

urechea de barbă, iar linia superioară a bărbii de pe pomeţi să continue 

coliniar, prin perciuni, cu partea inferioară a frizurii ce delimitează urechea. 

Ca în cazul tunsorii, încearcă să te raportezi la ce ai, nu face modificări 

radicale. Odată ce dai jos barba în proporţii mari, nu o mai poţi recupera. S-

ar putea să-ţi pară rău. 

Ai terminat cu baia. Te duci în dormitor şi deschizi dulapul. Sper că este de 

la sine înţeles ca între timp să-ţi verifici nivelul unghiilor, atât la mâini cât 

şi la picioare. În continuare, depinde unde îţi ţii deodorantele, ar fi cazul să 

le aplici şi pe acestea, fie că e deo roll sau deo spray, sau ambele. Accentuez 

că se aplică la subsuori, nu în alte părti; numele îi spune deodorant, nu 

parfum. 
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Cât despre parfum, sper că ai un favorit, acel parfum care să comunice 

perfect cu nivelul pH-ului tău, în funcţie de anotimp şi moment al zilei. Îl 

aplici cu măsură, atât în zona gâtului cât şi la încheieturi, niciodată pe 

haine. Te las însă, cu varii esenţe pentru începători, ce îţi vor deschide 

apetitul pentru parfumuri. 
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Eram la deschiderea dulapului, dacă ai găsit elementele discutate mai sus 

înăuntru sau nu, este alegerea ta, cât despre organizare, vom vorbi altă 

dată. Acum nu ai timp, trebuie să ajungi la acel eveniment foarte important 

pentru tine. 

Ai deschis dulapul, te uiţi printre cămăşile pe care le ai la dispoziţie. Te 

gândeşti la o ţinută smart casual, pentru că dress code-ul evenimentului 

permite acest lucru. Din păcate, tot ce ai găsit sunt unele care, oarecum, nu 

sunt exact pe mărimea ta, sunt puţin mai mari. Simţi cum sângele începe 

să-ţi clocotească. Însă nu dispera, îţi dau o soluţie ce te va scoate din 

această dificultate. Se numeşte plierea militărească, într-o traducere 

directă, însă prefer denumirea englezească: ,,The military tuck’’. 
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După cum se vede în prima imagine, cămaşa îţi este puţin cam mare, în cea 

de-a doua imagine, cea din dreapta, apuci părţile laterale în surplus ale 

cămăşii şi le pliezi. După ce ai prins bine partea pliată, împingi în partea 

inferioară a pliului, iar partea superioară o tragi peste, spre spate. În ultima 

imagine, se observă cum surplusul de material a fost ascuns foarte eficient. 

Te uiţi pe geam şi observi că soarele arde puternic pe cer, iar din cauza 

temperaturii, cămaşa este posibil să-ţi provoace un disconfort. Din fericire, 

soluţii există, iar tu nu eşti primul care se confruntă cu această dilemă. Cu 

ceva vreme în urmă, o persoană practică a găsit rezolvarea. Drept urmare, 

soluţiile simple sunt cele mai bune variante. Rularea manşetelor este una 

din cele mai bune metode pentru a ajuta pielea braţelor să respire, fie că ai 

un proiect de făcut pe scaun, la birou, sau o petrecere de savurat într-o zi 

toridă. Mai jos ai cea mai cunoscută metodă de rulare a manşetelor. 
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Sunt patru paşi simpli ce pot fi parcurşi cu uşurinţă. Primul pas prezintă 

cămaşa în forma sa iniţială. Continui cu pasul doi în care ridic manşeta, în 

sens invers, până în zona cotului. În cea de-a treia fază, ridic din nou partea 

inferioară a mânecii până în zona manşetei, iar la ultimul pas ridic până 

peste manşetă. 

Nu uita de deschiderea la nasturi, e prea cald să-i ai închişi pe toţi. 

Deschide-te la unul, poate la doi, dar nu mai mult, nu vrei să pari un 

cocalar. 

Problema cămăşii a dispărut, însă nu poţi încheia ţinuta fără o pereche de 

pantaloni. Îi cauţi şi pe aceştia, dar găsirea pantalonilor potriviţi te prinde 

pe nepregătite. Toţi îţi sunt prea lungi. Deja începi să zâmbeşti, căci ai 

învăţat că pentru orice problemă există o soluţie. Apuci o pereche de 

pantaloni coloraţi din twill şi ştii că îi poţi rula şi pe aceştia, în funcţie de 

lungimea lor. Îi rulezi până ajung uşor peste partea superioară a şireturilor 

pantofului. 

Începi să te gândeşti cu ce te încalţi. Ţi-ai amintit de pantofii aceia maro cu 

tipar brogue şi wing tip în vârf, ce s-ar potrivi perfect cu pantalonii şi 

cămaşa. Ai cumpărat de curând pantofii şi nu ai apucat să-i verifici. 

Deschizi cutia şi constaţi că şireturile nu sunt puse. Ai tot felul de idei de a 

aranja şireturile, dar nu ştii care e cea potrivită. Orice întrebare are un 

răspuns. Îţi dau cel mai simplu tipar de a aranja şireturile la pantofi. 
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Nu este greu deloc. Urmăreşte şiretul cum circulă printre găuri, pe partea 

vizibilă cu linie continuă şi cea invizibilă cu linie punctată. 

Ultimele detalii - nu uita de cureaua împletită ce se potriveşte perfect cu 

ultima ta achiziţie în materie de pantofi şi de bijuteria bărbatului. Bijuteria 

bărbatului, care e aceea? Ceasul, acea podoabă ce pătrunde iscoditor de sub 

manşeta cămăşii. Acea podoabă ce îţi aminteşte, de fiecare dată, că eşti 

muritor şi-ţi demonstrează cât de important şi limitat este timpul. Te las cu 

câteva idei. 
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Acest ghid a fost făcut special pentru situaţii de ultim moment, în care 

trebuie să ajungi la un eveniment şi depistezi o grămadă de inconvenienţe. 

Secretul este să găseşti soluţii ce te vor ajuta să nu-ţi periclitezi imaginea, 

ba mai mult, îţi vor îmbunătăţi neaşteptat aspectul. 

În acest caz, am urmărit un fir narativ. Desigur, situaţiile sunt infinite, cu 

multe variabile ce trebuie depăşite, însă trebuie ştiut că pentru orice 

problemă există o rezolvare. 

Dacă ai întrebări sau nelămuriri intră pe www.bester.ro şi lasă-mi un mesaj 

în secţiunea de contact sau la adresa de e-mail adrian@bester.ro. Voi reveni 

cu un răspuns în timp util.   

Adrian Bejan 


