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�etet visz a ruh�a. Persze csak akkor, ha a test tulajdonosa szereti form��, v�lalja alakj�.
Ilyenkor a tucat darab is �etre kel, t�kr�ve visel?je egy�is��. A tipiz�t form� vil��an
csak az egy�is� sz�es�heti korunk uniformiz�t, �tal�os ig�yek szerint megfogalmazott
modelljeit. A legszebb ruhadarab is csak m?t�gy marad szem�yis� n�k�l. Szem�yis�e
pedig mindenkinek van, s ez nem kil� f�ggv�ye. <p align="justify">A sz�s� am�gy is
szubjekt� � v�toz�fogalom. Az a sz�, amit annak l�unk, de h�y kor � figyel? szemp�
fogalmazta m� �jra � �jra a sz�s� fogalm�. A ma form�nak tartott n?i idomokkal a XVI.
sz�ad h�es olasz fest?je, Correggio nem tudott volna mit kezdeni. � nemcsak sz��a jelenik
meg V�usz, az isteni n? telt idomokkal, g�b�y? form�kal. Mi most maradjunk az egy�re
szabott, saj� sz�s��nkn�, � c�unk legyen az, hogy �ezz�k j� magunkat a saj�
b?r�nkben. S mint Churchill angol politikus vallotta: &quot;Amit nem adott meg az Isten, azt
megadhatja a szab�&quot; Azt akard magadnak, ami neked �l j� � nem m�nak!</p> <p
align="justify">Senki sem sz�letett t��etes sz�s�gel, de mindenkiben lehet valami sz�et
tal�ni. Akkor tessz�k a legf?bb j� magunknak, ha elfogadjuk � megszeretj�k az ide�isnak
tartott m�etekt?l elt�? form�nkat. Feladat: a sz�let�i adotts� el?nyeinek hangs�lyoz�a,
hib�nak korrig��a. Ha szeretj�k magunkat, akkor nem csapjuk be magunkat � nem hunyjuk
be �kritikus szem�nket a t�k� el?tt. A t�k� k�etlen�l is sok mindent megmutat, s ez
gyakran hasznosabb, mint amit l�ni szeretn�k. Ami sz� rajtunk, azt �p�gy �zre kell
venn�nk, mint ami kev�b�az. Az �ismeret fel�tett l��ek csak akkor f�dalmasak, ha
ellenszeg�l�nk az �et v�toz�aival egy�tt j��folyamatainak. T��j�k tudatunk sz����:
&quot;� ilyen vagyok � k�z&quot;, &quot;ezt szoktam meg&quot;, &quot;nekem csak ez meg
ez �l j�&quot;! Ha citromot kapsz, csin�j bel?le limon��! Aki elfogadja vele sz�letett alkati
adotts�ait, az sz�nek l�ja a vil�ot is.</p> <p align="justify">Az �olt, harmonikus megjelen�t
a mindenkori divat � az egy�re szabott �t�k�� egyens�lya adja. Ezt mindenkinek saj�
mag�ak kell megteremtenie. Hogy megtanuljuk, mit mivel � hogyan viselj�nk, az mindenki
el?tt nyitott. Akit pedig a sors nem �dott meg t��etess�gel annak k�eless�e is. Ez csak az
egyik �v a tudatos �t�k�� mellett. A m�ik fontos �zenete �t�et�nknek, a harm�ia. A
ruh�at visszahat visel?j�e. Ha valakin m� a megjelen��en t�kr�?dik a harm�ia, az
k�ls?leg � bels?leg is magabiztosabb; s ez egy cseppet sem elhanyagolhat�szempont a
t�ls�lyos egy�is�ek sz��a. Haszn�juk ki az �t�k�� seg�? erej�, �zenj�nk �tala
kiegyens�lyozotts�unkr�, egyenrang�s�unkr�, �eter?nkr?l � �etszeretet�nkr?l. </p> <p
align="justify">A sz� � az alak is a l�ek megnyilatkoz�i form�a. A legfontosabb, megtal�ni
az alkatunknak legmegfelel?bb �t�k��i st�ust. Ha ez siker�l, akkor nem nevets�esek,
hanem divatosak lesz�nk. Hogy mi �l nek�nk j�, annak k� meghat�oz�a a test form�a �
ar�ya. A testform� a csontozat � az azt k��lvev? izomzat, a testar�yt a fejb�b � talp k��ti
t�egeloszl� hat�ozza meg. Mindkett? vel�nk sz�letett adotts�. N��y plusz kil�nem
v�toztat jelleg�nk�. N��y, az ar�yokat egyens�lyoz�tr�kkel a legt�b alkati probl�a
megoldhat� Amelyik testr�z�nk ar�ytalan, azt nem szabad hangs�lyoss�tenni. Amit pedig
nem lehet ellens�lyozni, azt el kell rejteni. A t��etess� nagyon ritka, a k�ls? szeml�?b?l
m�is ezt a hat�t v�thatjuk ki, ha �gyesen var�soljuk el hi�yoss�ainkat. </p> <p
align="justify">A g�b�y? n?i alkat sohasem megy ki a divatb�, de a has hangs�lyoss�a ront
a var�slaton. Erre a legjobb orvoss� k�s�telen�l egy kis torna � a visszafogott
&quot;nassol�&quot;. Am� ezek nem hoznak szemmel l�hat�eredm�yt, fordulhatunk az
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�t�k�� tr�kkjeihez. A figyelmet az arcra, a nyakra, a l�akra kell terelni. V�asszunk ehhez
sz��en, megjelen��en felt?n? �szereket, bizsukat, s�akat, kend?ket, cip?ket. Az �et
iktassuk ki a kell�t�b�. A cip? mindig legyen sarkos � lehet?leg magas sark�, ami a test
tart��a el?ny�en hat. A sz��en, min?s��en ig�yesen megv�asztott kell�ek a telt alkat
harmonikus megjelen��ek egyik kulcsa.</p> <p align="justify">Nemcsak az alapruhat�
darabja a bl�er, hanem az egysoros, h�om gombos bl�er, cs�?ig �? fazonnal igen el?ny�
viselet. Finom gyapj� anyaga legyen halsz�k�, apr�kock� vagy v�ony hosszanti cs�oz��.
Minden olyan ruhafazon el?ny�, amelyik nem szabott der�vonalban, nem ig�yel �et � nem
fesz�l. Legyen a ruha vonalvezet�e kiss�b?v�l? harangszab�� vagy zs�ruha fazon�.
J�megold� az egysoros gombol�. A v�ony, laza sz��? kismint� anyagok, a szigor�
k��ts�ekt?l mentes, laza szab�vonalak a k�yelmet � a hordhat��ot szolg�j�. A keskeny
cs�?j?ek (galamb alkat�ak) v�aszthatj� az �n. &quot;charleston&quot; st�ust, amely
r�coltan rakott b? fels?t takar, cs�? alatti beh�z�sal. Minden olyan szoknyafazont ker�lni
kell, amelyik der�ban t�lzottan h�zott � er?teljesebb� teszi a sziluettet. El?nytelen a
plisz�oz�, a magas�ott der�, az �hajtott fazon. Fontos a szoknya visel�i m�ja! Soha ne
legyen a szoknya derek�a bet?rve vastag anyag� bl�z. A fels? �jen legal�b a pocak
k��vonal�g, s ha a l�ak nem r�idek, le�het a fen�vonal alj�g. Tilos a sztrecs anyag, a
sz?k szab�vonal! Fontos! A r�eges �t�k��sel szinte gyerekj�� elt�ntetni az alkati
probl��. A k�ny? anyagok l�y es��kkel puh� k��l�elik a telt form�, harmoniz�va az
alkati torzul�okat. El?ny� a szoknya-bl�z �sze�l�� hossz�ott fazon�; be nem gombolt
mell�nyel, kardig�nal, bl�errel. Egy sz� dekolt�s � figyelemre m�t�kieg�z�?k a figyelmet
lek�ik. </p> <p align="justify"> </p> <p align="justify"><font face="Times New
Roman">Forr�: molett.net</font></p>
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