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A megjelenésednek feladata van: üzenetet ad át Rólad a
világnak és emlékezetessé tesz. Hat karrieredre,
magánéletedre, személyes megítélésedre az élet
leghétköznapibb szituációjában is.
Tehát ne becsüld le jelentőségét! Ez nem egy felszínes
dolog! A stílusod lelkivilágodról, önbizalmadról,
önszeretetedről, belső értékeidről is árulkodik.
A harmonikus, nőies öltözködés alapszabályait gyűjtöttem
össze Neked olyan formában, hogy már holnap reggel is
alkalmazni tudd.

1. Színek
Hogy pontosan milyen árnyalatokat hordjunk, arra az
évszakelmélet ad választ. Ha nem ismerjük
évszaktípusunkat, akkor is érdemes otthon a tükör
előtt megfigyelni természetes színeinket, és ehhez
igazítani az általunk viselt árnyalatokat.
Világos vagy sötét a szemünk, hajunk természetes
színe, bőrünk árnyalata?
Ha világos, akkor törekedjünk arra, hogy arcunk
közelében is ilyen színeket alkalmazzunk. Szinte biztos,
hogy a feketét, szürkét kerülnünk kell, mert sápadttá,
komorrá teszi vonásainkat. Ha sötétebbek a velünk
született színek, akkor nyúlhatunk a sötétebb
árnyalatok felé. A fekete helyett ebben az esetben is
keressünk inkább tengerészkéket, mert a fekete csak a
Hófehérke típusú embereknek áll jól, a legtöbbünk
arcára kedvezőtlen hatást fejt ki!
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2. Szabásvonalak
Bármilyen testalkatunk van, mindig az legyen a cél,
hogy a kívánt homokóra felé közelítsük!
Azt a pontot hangsúlyozzuk Magunkon, ahol a
legvékonyabbak vagyunk!
Hasunk, csípőnk tájékán van felesleg rajtunk?
Igyekezzünk a felsőtestet szélesíteni, a vállat formázni,
dekoltázst kiemelni. Erre alkalmasak a vállon
díszítéssel ellátott felsők. Csípőnknél ne legyen zseb,
cipzár, behúzás a nadrágon, szoknyán, ami még
inkább kihangsúlyozná gömbölyded formáinkat.
Akinek a felsőteste erősebb, a felsőtest optikai
nyújtásán, és az alsótest szélesítésén kell dolgozni
ruhatára segítségével. Felülre válasszunk sötétebb
színeket és matt anyagokat. Csípőnk szélesítésére
pedig keressünk olyan alsót, melyen berakás, behúzás,
zseb, fodor van.
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3. Stílus
Személyes stílusunk kialakításához is támpontot ad az
évszaktípus-meghatározás. Persze enélkül is tehetsz
bizonyos lépéseket azért, hogy egységes legyen a
megjelenésed.
Ha úgy érzed, el vagy veszve a különböző stílusok között,
akkor a legjobb, ha minél klasszikusabb darabokat keresel.
Legyen kevesebb a díszítés, a minta, a színkavalkád!
Az egyszínű, letisztult ruhák választásának több előnye is
van. Egyrészt nehezen tudsz mellényúlni, nem mennek ki a
divatból, ráadásul sokkal könnyebb egymással kombinálni
őket.
Úgy érzed, lemaradsz így a divattrendekről?
Válassz akkor fülbevalót, övet, kendőt,
hajdíszt az újdonságok közül!
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4. Haj
Megjelenésünk megtervezésekor fontos szempont, hogy
a figyelem központja az arc. Tehát nagyon
meghatározó eleme a rólunk alktotott képnek a
frizuránk.
Ha már a ruháinkat évszaktípusunkhoz igazítjuk, nem
lehet ez másképp a hajunkkal sem. Bármennyire is
szeretnénk, nem érdemes nagyon eltérni a természetes
hajszínünktől.
Szögletes vagy inkább kerek az arcunk? Semmiképpen
ne azonos forma jellemezze a frizuránkat! A
hajvágással igyekezzünk lágyítani a szögletes formát, és
nyújtani arcunkon, illetve megtörni a kerekséget.
Vegyük figyelembe testmagasságunkat
is! Egy hatalmas hajzuhatag egy
alacsony termeten
aránytalannak hat!
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5. Smink
Sokan amiatt nem sminkelik magukat, mert nem
akarnak mesterkélt arcot. Pedig az évszaktípusunkhoz
illő árnyalatokkal elkészített smink sohasem lesz kirívó.
Csak kiemeli természetes szépségünket. Szóval éljünk
vele, ha már nekünk, nőknek jutott ez a
privilégium, hogy feldobhatjuk az arcunkat!
Nem tudod, milyen színtípusba tartozol?
Az 1-es pontban a színekről tanultakat ebben az esetben
is alkalmazhatod. Fekete szemhéjtus és szemceruza
helyett szinte biztos, hogy jobb választás
egy szürke vagy barna.
Amikor a megfelelő rúzsárnyalatot keresed,
tekints úgy arcodra, mint egy festményre!
Melyik az a szín, ami egybeolvad
arcod színeivel,azaz nem a rúzs színét
látod,hanem festményként egy
kellemes összképet?
www.jujuszinesstilus.hu

6. Kiegészítők
Ha igazán harmonikus benyomást szeretnél kelteni,
akkor hangold ékszered, öved, sálad, szemüveged,
harisnyád, órád, telefontokod, esernyőd, neszesszered
színét is ruhád, cipőd, táskád árnyalatához! Ez akkor
a legkönnyebb, ha eleve a ruhatárad is átgondolt,
azaz egy színpalettára épül.
Persze ne halmozd Magadra az összes ékszert!
Nyaklánc, fülbevaló, karkötő, gyűrű, óra, csak akkor
legyen egyszerre rajtad, ha egy szettet alkotnak, vagy
legalábbis ugyanolyan stílusúak. Ne keverd Magadon
a különböző nemesfémeket, köveket, féldrágaköveket,
gyöngyöket, bizsukat!
Ha alakod nyújtása a cél, akkor hosszan lelógó sálat
vagy nyakláncot keress! Bárhonnan elterelheted
a figyelmet egy szép fülbevalóval
vagy karpereccel!
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7. Önismeret
Nem újdonság, hogy öltözetünknek összhangban kell
állni személyiségünkkel is. Persze fent lehet tartani a
látszatot egy ideig, de előbb-utóbb kibukik, ha
szerepet játszunk és másnak akarunk tűnni.
Gondoljuk végig jellemző tulajdonságainkat! Drámai
alkatok vagyunk, akik szeretnek feltűnést kelteni? Ha
igen, akkor viseljünk kontrasztos, élénk színeket,
fényes anyagokat, feltűnő ékszereket!
Állandó középpontja vagyunk bármely társaságnak,
mindenki barátságosnak tart minket? Jelenjen meg ez
a melegség öltözetünkön is színek formájában!
Szívesebben maradunk inkább a háttérben?
Akkor a szürke árnyalataiból válasszunk!
Tükröződjön vissza
foglalkozásunk, hobbink is
a külsőnkön, így még több
mindent elárulunk magunkról!
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8. Önkritika
Igaz, hogy sok mindent el tudunk rejteni, meg tudunk
változtatni alakunkon rafinált szabásvonalakkal és
megoldásokkal, de ez még nem jelenti azt, hogy nem
kell önkritikát gyakorolnunk!
Miniszoknyát, szűk nadrágot csak formás lábra, mély
ruhakivágást szép, feszes dekoltázs esetén viseljünk, és
életkorunknak megfelelően!
Ha van egy kis felesleg rajtunk, akkor ne szűk ruhát
válasszunk, legyen 2-3 cm testünk és az anyag között!
Melltartónk pántja ne látszódjon ki, főleg ne
munkahelyünkön!
Sminkünk ne üljön a ráncokba,
élénk színű hajfestés sem
javasolt az idő előrehaladtával!
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9. Alkalom
Ahogy Inge Wolf javasolja, mielőtt felöltözöl, gondold
végig, kivel fogsz találkozni, hol, milyen okból és mit
akarsz elérni.
Ha valamelyik kérdésre nem tudsz pontosan felelni,
akkor válaszd a klasszikus külsőt!
Amit Nagymamáink elképzelhetetlennek tartottak
volna, azt manapság mindent szabad. Jöhet a kockás
a pöttyössel, szőrme farmerral kombinálva. Vannak,
akik tágabban értelmezik a szabályok enyhülését, és
színházban, esküvőn farmerben, jelennek meg. Én ettől
óva intenék mindenkit. Inkább egy fokkal
elegánsabbak legyünk, mert attól nincs
kellemetlenebb, ha alulöltözöttek vagyunk!
Céljaink elérését is kedvezően
befolyásolja, ha ápolt, magabiztos
a fellépésünk!
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10. Belső harmónia
Nem létezik külső harmónia anélkül, hogy
lelkivilágunkban, gondolatainkban is rend lenne.
Te mit teszel meg nap mint nap Magadért? Ha
tükörbe nézel, mosolyogsz, dícséred Magad? Ne
hasonlítgasd Magad máshoz és hagyj fel Önmagad
állandó kritizálásával! Ha nehezen megy, akkor
kezdésként hallgass és mantrázz pozitív állításokat!
Írd össze, mi az, amit szeretsz Magadon, mi az, amit
kevésbé! Mi az, amit el kell fogadnod, és mi az, amit
meg tudsz változtatni, és tegyél is érte!
Közhely, de nincs jó közérzet, megfelelő önbizalom
mozgás, sportolás nélkül!
Jóga, meditáció, öngyógyító technikák
széles skálájából válogathatsz
mindennapi problémáid megoldásához.
Élj a lehetőséggel és próbálj ki
egyet-kettőt közülük!
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Bármerre is jársz személyes stílusod megtalálásának
útján, haladj tovább! Nem kell egyedül menned és
tudsz segítséget kérni, ha elbizonytalanodsz a helyes
irányt illetően.
Egy kritikus, őszinte barátnő is adhat tippeket, és egy
stílustanácsadó is.
Tarts velem blogbejegyzéseim segítségével, térj be
hozzám egy kisebb megújulásra, felüdülésre vagy
éppen egy tetőtől talpig átváltozásra!
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