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dec~t recent c`, din momentul
\n care i-am dat-o, a purtat-o \n
permanen]`. 

Pe mine nu a putut dec~t s`
m` bucure enorm, dar nu m-am
g~ndit s` creez \n Rom~nia o
linie \n acest sens, av~nd \n
vedere c` am ca preocupare
clinica [i laboratorul pentru
tratarea de acnee, clinic` a
c`rei imagine este Gianina

Corondan. Practic, ei to]i m-au
tras spre asta.” Anul acesta bi-
juteriile ei au accesorizat
colec]ia lui Botezatu cu care
acesta a \nchis Bucharest Fash-
ion Week. 

Bijuteriile Kabbalah, real-
izate din argint, pietre pre-
tioase, cristale Swarovski [i
murano au mesaje pozitive,
sunt personalizate [i benefice

pentru persoanele care doresc
s` resping` energiile negative,
\nconjur~ndu-se doar de cele
pozitive. |ns`, mult mai impor-
tant este faptul c` acestea,
de[i fashion, nu trebuie purtate
pentru c` reprezint` un trend.
Ele se adreseaz` celor care
\n]eleg realmente sensul lor ca
[i accesoriu. 

Roxana Bichi[
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“Kabbalah 
este ceva din mine.
Ceva drag!”, spune
zâmbind Thea
Haimovitz \ntr-o zi
pre]ioas` pentru ea:
4 mai – ziua de
na[tere, lansarea
colec]iei de 
bijuterii cu mesaje 
Kabbalah [i cele-
brarea zilei Statului
Israel modern.

P
oate c` lansarea biju-
teriilor a f`cut-o odat`
cu aniversarea, \ntruc~t

au aceea[i semnifica]ie de su-
flet. |ntr-un cadru relaxat, dar
distins, gazda serii a fost \ncon-
jurat` de persoane dragi:
C`t`lin Botezatu, Gianina Coro-
ndan, Daniela Nane, Alessandra
Stoicescu, tot staff-ul Am-
basadei Israelului [i mul]i pri-

eteni. Al`turi i-a stat una dintre
prietenele dragi ei: celebrul
make-up artist, Mirela Vescan. 

Vizibil emo]ionat`, Thea,
care a studiat Kabbalah 12 ani,
a explicat c` este o filosofie de
via]`, veche de peste 5000 de
ani. Dac` ajungi s` o \n]elegi [i
s` tr`ie[ti dupa principiile ei,
vei fi o alt` persoan`. 

“{i asta, f`r` a presupune

c` devii adeptul unei alte re-
ligii”, men]ioneaz` Thea. Au
contraire, este o [tiin]` care \]i
ajut` sufletul [i mintea, astfel
\nc~t po]i s` vezi via]a cu al]i
ochi. 

“Prima bijuterie pe care am
creat-o \n Rom~nia a fost pentru
C`t`lin Botezatu, acum vreo 2
ani. Am [tiut c` \i este tare
drag` bijuteria, dar nu am aflat

“Prima bijuterie
pe care am
creat-o \n
România a fost
pentru C`t`lin
Botezatu, acum
vreo 2 ani.”
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