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magam kobietom w ka¿dym wieku odnale�æ siê  w �wie�

cie  sylwetek, fasonów, kolorów i� zakupów. Z moich do�

�wiadczeñ wynika, ¿e wiêkszo�æ z nas czuje siê n iepewnie

w�ród najnowszych  t rendów mody  i najczê�ciej kupuje

stonowane, n ieciekawe ubran ia, którymi ukrywa swoj¹

kobieco�æ, albo n ie�wiadomie wybiera fasony podkre�laj¹�

ce niedoskona³o�ci. W tym pozornie bezpiecznym �wiecie

³atwo popa�æ w monotoniê, st raciæ rado�æ i blask, a wrêcz,

czêsto na w³asne ¿yczenie , zrezygnowaæ z piêkna. Mój

zawód polega na pomaganiu w wydobywaniu kobieco�ci,

a n ie  na zmienianiu kogo� w zupe³nie  inn¹ osobê � to za�

sadnicza ró¿n ica.

Uporz¹dkowana szafa i g³owa, a t ak¿e �wiadomie zro�

bione zakupy pomagaj¹ odzyskaæ pewno�æ siebie i poczu�

cie w³asnej war to�ci. Nie jestem zwolenniczk¹ poddawania

siê  spektakularnym metamorfozom, czêsto n iezgodnym

z charakterem czy temperamentem danej osoby. Chodzi

o wydobycie  piêkna, które  jest  w ka¿dej z nas i umiejê t�

ne podkre�len ie  go ubiorem. Bardzo czêsto do uzyska�

nia osza³amiaj¹cego efektu wystarczy  jeden drobiazg  �

i w mojej ksi¹¿ce  piszê  tak¿e o sile  dodatków, o ubieraniu

siê  z klas¹, ciekawie  i stylowo� a niekoniecznie  drogo.

Napisa³am tê ksi¹¿kê z my�l¹ o Polkach. Znajduj¹ce siê

w niej rady uwzglêdniaj¹ polskie realia, zasobno�æ por t fela

i rzeczywiste potrzeby kobiet , które chc¹ dobrze wygl¹daæ

w pracy, stylowo ubraæ siê na wyj¹tkowe okazje lub poczuæ

siê piêknie na urlopie macierzyñskim. Ksi¹¿kê uzupe³niaj¹

wypowiedzi eksper tów, którzy pomog¹ czyteln iczkom

odnale�æ siê  w �wiecie  kosmetologii, optyki, brafit t ingu,

dietetyki czy spor tu. To wa¿ne, ¿eby droga do odzyskania

piêkna, rado�ci i dobrego samopoczucia ³¹czy³a w sobie

kompleksowe podej�cie  do mody, urody  i zdrowia. Mam

nadziejê, ¿e ta ksi¹¿ka zainspiruje czyteln iczki do poszuki�

wañ w³asnego stylu, do zmian zgodnych z ich osobowo�ci¹

i pragnieniami.
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JA K C IĘ
W ID Z Ą ,
T A K C IĘ
P IS Z Ą –
d�aczego warto
dobrze wygl¹daæ?

D o odkrywania piêkna �wiata potrzebujemy wszyst�

kich zmys³ów, jednak to wzrok tworzy klisze  naszej

pamiêci i to on  najszybciej wysy³a sygna³y do mózgu. Naj�

bardzie j ufamy temu, co widzimy, nawet  zmys³ smaku nie

jest  tak silny jak zmys³ wzroku. Przeprowadzono na ten  te�

mat ciekawe do�wiadczenie. Grupie przypadkowych osób

podano do spróbowania cytrynow¹ galaretkê wymieszan¹

1. Jak ciê  widz¹, tak ciê  pisz¹ � dlaczego war to do�

brze wygl¹daæ?
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siê �le ze swoim wygl¹dem, pomy�l o tym, jako o wa¿nym

sygnale , który wysy³a ci twój mózg: musisz co� zmieniæ.

To tak, jak z kamykiem w bucie. Bêdzie ciê uwiera³, dopóki

nie  zdejmiesz buta i n ie  pozbêdziesz siê  �ród³a dyskom�

for tu. Moja filozofia jest  taka: najpierw porz¹dek w g³owie,

a potem w  szafie .

Zaniedbany  wygl¹d  prowokuje   lenistwo  i  pog³êbia

kompleksy. Jest   t e¿ pierwszym zwiastunem tego, ¿e  n ie

jeste�my szczê�liwe. Ta ksi¹¿ka powsta³a w³a�nie po to, by

towarzyszyæ kobietom w drodze do odkrywania w³asnego

piêkna, bez wzglêdu na wiek, sytuacjê  ¿yciow¹  i  zasob�

no�æ  por t fe la.

Je�li n ie  wierzysz, ¿e  piêkno zale¿y od tego, co masz

w g³owie  i jak oceniasz siebie  � przyjrzyj siê  ikonom stylu

i urody. Nie  wszystkie  one by³y piêkno�ciami, ale  te¿ n ie

by³y sztuczne, wystylizowane na si³ê , wykreowane przez

media (choæ t e zapewne im nie zaszkodzi³y). Mia³y �to co��.

Czasem by³ to n ieod³¹czny at rybut , z którym by³y kojarzo�

ne (apaszka, kapelusz, torebka) i stawa³ siê  on wyznacz�

nikiem dobrego gustu , czasem by³ to mankament , który

stanowi³ przepustkê  do s³awy (pieprzyk, przerwa miêdzy

zêbami), a czasem po prostu osobowo�æ, aura tajemniczo�

�ci. Zauwa¿, ¿e n iewiele z n ich mia³o idealne proporcje, ale

z podniesion¹ g³ow¹ eksponowa³y to, czym chcia³y siê po�

chwaliæ przed �wiatem. Moda, ubiór, bi¿uteria, makija¿ � to

narzêdzia do tworzenia iluzji, e lementy, które  n iczym re�

flektory maj¹ rzucaæ �wiat ³o na twoje  atuty. Zacznij z n ich

korzystaæ ju¿ dzi� (a dok³adnie po przeczytaniu tej ksi¹¿ki),

n iczego nie  t racisz, a wiele  mo¿esz zyskaæ!

←ciag dalszy w pełnej wersji książki–>

ZM IAN N IE
D O KO N ASZ,
STOJ¥C PRZED
LUSTREM.

z odrobin¹ czerwonego barwnika. Spytano, jaki smak ma

galaretka. Wszyscy badani jednoznacznie okre�lili, ¿e jedli

galaretkê wi�niow¹ lub malinow¹. Poczuli wiêc smak tego,

co widz¹, a n ie tego, co faktycznie mieli okazjê skosztowaæ.

Wzrok czêsto nas oszukuje, ale mo¿na to wykorzystaæ,

stosuj¹c sztuczki, które pozwol¹ nam podkre�liæ naturalne

piêkno. Skoro wzrok ³atwo poddaje siê iluzji, zawsze war to

dobrze wygl¹daæ i przywi¹zywaæ wagê do szczegó³ów� bo

wiadomo, kto w nich tkwi i wszystko mo¿e zepsuæ.

Po reakcji naszych zmys³ów na konkretne bod�ce przy�

chodzi kolej na pracê mózgu i  analizê , czyli wrzucan ie

do�wiadczenia wizualnego w odpowiednie  szufladki ze

schematami, stereotypami i oczekiwaniami spo³ecznymi.

Bez wzglêdu na to, czy siê  z tym zgadzasz, czy n ie , pierw�

sze wra¿enie, pierwszy rzut  oka decyduj¹ o tym, jak jeste�

post rzegana. Mo¿esz to uznaæ za zbyt  du¿e uproszczenie,

ale  na co dzieñ  n ie  zawsze mamy czas na g³êbok¹ analizê

drugiego cz³owieka i takie klisze pozwalaj¹ nam porz¹dko�

waæ �wiat . Nie  obra¿aj siê  wiêc na rzeczywisto�æ i dzia³aj

tak, by ze  swojego wygl¹du uczyniæ atut .

¯yjemy w �wiecie sprzeczno�ci � n iektórzy nadmiernie

skupiaj¹ siê  na swoim wygl¹dzie , inni za� demonst racyj�

nie  ubieraj¹ siê  w sposób niedba³y, podkre�laj¹c, jak bar�

dzo nie  obchodzi ich przys³owiowe �co ludzie  powiedz¹�.

Nie  bój siê , n ie  bêdê bawi³a siê  w psychologa i n ie  bêdê

rozk³ada³a na czynniki p ierwsze �róde³ takich zachowañ .

Jestem  zwolenniczk¹ z³otego �rodka, rozs¹dku i umiaru,

po�wiêcaj tyle  czasu na swój wygl¹d,  ile   to kon ieczne.

Ale  pamiêtaj � zmian nie  dokonasz, stoj¹c przed lust rem.

Ubranie i wygl¹d maj¹ byæ twoimi sprzymierzeñcami, mu�

sisz jednak im pomóc.

Ka¿da zmiana zaczyna siê  w g³owie , ale  bez podjêcia

konkretnych dzia³añ  budzi jedynie frust racjê. Je�li czujesz

NAJBARDZIEJ
UFAMY TEMU,
CO W ID ZIM Y.



£J 3. Tajniki  kobiecych sylwetek, czyli  nie liczy siê rozmiar   3. Tajniki  kobiecych sylwetek, czyli  nie liczy siê rozmiar £K

O k u lary
p rzeciw sło n eczn e

Wyznaczniki sylwetki:
� idealne proporcje cia³a
� rozmiary od 40 w górê
� wyra�ne wciêcie w talii
� du¿y biust
� masywne uda
� zgrabne ³ydki

Korzystne fasony:
� dekolty w kszta³cie litery V, U lub dekolt woda
� kardigany
� taliowane ¿akiety na jeden guzik lub z paskiem
� taliowane koszule z zamkiem z boku
� spódnice o³ówkowe i proste
� spódnice z zak³adkami i plisami od bioder
� sukienki kopertowe w drobny wzór
� sukienki z zaznaczon¹ tali¹
� spodnie z prostymi nogawkami lub lekko rozszerzane
� spodnie typu cygaretki, lekko dopasowane w udach
� buty na s³upku, koturnie lub platformie
� du¿e dodatki

Pani pêdzelek czy pani lusterko?

T elefo n
ko m ó rkow y

Wyznaczniki sylwetki:
� tak samo szeroka
w ramionach, talii i biodrach
� brak wciêcia w talii
� pulchne nogi
� �redni lub niski wzrost

Korzystne fasony:
� taliowane marynarki zwi¹zywane paskiem
lub zapinane na jeden guzik
� kopertowe sukienki z wysok¹ tali¹
� sukienki z paskiem z tego samego materia³u
� okr¹g³e dekolty lub dekolt woda
� spódnice asymetryczne lub z klinów
� topy z drapowaniem na wysoko�ci brzucha
� jednorzêdowe p³aszcze odcinane pod biustem
� spodnie z prost¹ nogawk¹
� buty z przodem w migda³ (zaokr¹glonym,
lekko spiczastym)
� �redniej wielko�ci dodatki
� bi¿uteria o owalnych kszta³tach
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Okre�l swój typ kolorystyczny

W io sn a
Cera:
brzoskwiniowa, dosyæ jasna, z³ota, ³atwo siê opala.
W³osy:
od jasnych blondów do ciemnych, z³otych blondów.
Oczy:
niebieskie, szare, zielone, br¹zowe ze z³otymi plamkami.
Korzystne kolory:
ciep³e pastele, jasne zielenie, niebieski, br¹zy, be¿e,
koralowy, ceglasta czerwieñ, pudrowy ró¿, ¿onkilowo¿ó³ty,
delikatny szary, brzoskwiniowy, morelowy, pustynny, z³oty.
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N AJPIERW
PO RZĄD EK
W GŁO W IE,
POTEM W SZAFIE,
A NASTÊPNIE LISTA
ZAKUPÓW.

6

K R Ó L E S T W O
S Z A F Y

N ie   jestem  w stan ie  powiedzieæ,  ile  kobiecych szaf

przejrza³am i uporz¹dkowa³am. By³y w�ród nich ma³e

garderoby i t akie , które  mie�ci³y siê  w kilku pomieszcze�

niach. Przegl¹d szafy  to e tap konieczny. Same zakupy

z pominiêciem tego e lementu s¹ wyrzucaniem pieniêdzy

w b³oto.

Nie  chodzi o t o, ¿eby spaliæ wszystkie  ubrania, które

znajduj¹  siê  w  szafie , a nastêpnie  na  jednych zakupach

wyczerpaæ limit  na karcie  kredytowej. Analiza zawar to�ci

szafy  to warsztat , który pokazuje ,  jakich b³êdów zaku�

powych un ikn¹æ w przysz³o�ci. Zawsze zaznaczam, by

panie  przed umówieniem siê  ze  mn¹ na przegl¹d szafy

nie  dotyka³y tego, co w nie j maj¹, by n ie  robi³y porz¹dków

na w³asn¹ rêkê. Najczê�cie j to, co uwa¿aj¹ za wyj¹tkowe,

6. Królestwo szafy
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D ZIESIĘĆ RZECZY
W YRZU CAM ,
JEDN¥ KUPUJÊ.

NAJWA¯NIEJSZE
JEST, ABY BYĆ
U BRAN YM , A N IE
PRZEBRAN YM .

co masz w szafie . Chyba ¿e  chcesz mieæ kole jn¹, p i¹t¹ ju¿

parê czarnych spodni, które prawdopodobnie le¿¹ na dnie

twojej szafy. W porz¹dku,  tylko n ie  mów pó�niej, ¿e  n ie

masz pieniêdzy na to, ¿eby dobrze  wygl¹daæ.

Dlaczego remanent w szafie jest
tak wa¿ny?
Do niczego nie  mogê ciê  zmusiæ, ale  jedno mogê powie�

dzieæ na pewno: je�li pozbêdziesz siê kilku rzeczy z szafy �

u³atwisz sobie ¿ycie. Odczujesz wielk¹ ulgê, gdy wyrzucisz

lub oddasz komu� ubrania, w których ju¿ n ie  chodzisz.

Co na pewno zostawiæ w szafie?

←ciąg dalszy w pełnej wersji książki–>

wcale  takie  n ie   jest ,  a  to, co uwa¿aj¹ za przeciê tne ,  jest

kobiece  i stylowe. Czasem w sklepie  n ie  znajdê  tylu piêk�

nych ubrañ, które  moje  klientki maj¹ w szafach. Problem

w tym, ¿e  n ie  wiedz¹, co  jest  baz¹ garderoby  i n ie  maj¹

pomys³u, co z czym zestawiæ.

Dopiero po przegl¹dzie  szafy mo¿na stworzyæ  listê

zakupów. Sk³ada siê  na n i¹ wiele  czynników: t ryb ¿ycia,

rodzaj wykonywanej pracy, upodobania, gust , który  jest

kwest i¹ indywidualn¹. Wszystko musi byæ dopasowane do

danej osoby, poniewa¿ najwa¿niejsze  jest , aby byæ ubra�

nym, a n ie  przebranym. Nie  chodzi  t u o wystylizowanie

kogo�, np. na gwiazdê rocka, ale o zaproponowanie ubrañ

wygodnych, zgodnych z sylwetk¹, dobrze  dopasowanych

i na ka¿d¹ okazjê.

Podczas spotkañ �przy szafie  i kawie� podpowiadam,

jakie elementy garderoby powinna mieæ ka¿da pani (pat rz

rozdzia³ 7). Osobom, które  zaczynaj¹ przygodê z mod¹

proponujê  bezpieczny i uniwersalny styl, czyli spor tow¹

elegancjê . Osobom na bie¿¹co �ledz¹cym nowinki mo�

dowe pokazujê na przyk³ad,  jak  ³¹czyæ spor towe rzeczy

z bardzo eleganckimi, prze³amuj¹c schematy. Je¿eli do

miejskich dresów za³o¿ysz bluzê i adidasy, st an¹ siê  one

zwyk³ymi dresami. Ale  je�li za³o¿ysz do n ich baler iny lub

buty  na obcasie   i marynarkê, zmieni¹ one diamet ralnie

swój charakter.

Najczêstsze  wymówki przy remanencie  szafy? Je�li za

ka¿dym  razem, gdy  zabierasz siê  za porz¹dek w  szafie ,

w twojej g³owie pojawia siê  my�l �  ta rzecz zostaje , bo:

schudnê, ¿al siê   rozstaæ,  jeszcze siê  przyda, du¿o kosz�

towa³a, jest  z liceum, moda wróci� nic z tego nie  bêdzie .

Pozb¹d� siê   t akiego my�len ia i  zawrzyj ze   sob¹ uk³ad:

dziesiêæ rzeczy wyrzucam  lub oddajê ,  jedn¹ kupujê . Po

prostu n ie  mo¿esz i�æ na kole jne  zakupy, je�li n ie  wiesz,

MODA WRACA, ALE
ZA KA¯DYM RAZEM
W INNEJ ODS£ONIE.
K la sy k a ZAWSZE
SIÊ OBRONI.


