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              Приятно четене и нека красотата да спаси света!

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.
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Новолуние. Планиране. Какво точно искаш? 
Пътят на промените.

Първа фаза на луната. Събиране на информация. 
Какво трябва да променя? Ресурси за красота.

Втора фаза на луната. Промени. Стилове.

Пълнолуние. Кулминация. Посвещение. 
"Преклонение пред красотата".

Трета  и четвърта фаза на луната. Да се отървем 
от всичко ненужно. Завършек.
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 Красотата ще спаси света! И това не са само 
думи. Статистиката отдавна сочи, че красивите хора 
имат по-успешен,  лесен и интересен живот на този 
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мъжете, кара ги да не искат да надникнат подъл-
боко в душата на жената, за да докоснат уникал-
ното в нея.

 По този начин човечеството доказва, че 
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глупава." Все още вярвам, че всяка жена е краси-
ва и книгата ще ви даде възможност да се убеди-
те в това неведнъж, но е важно да намерите, да 
разпознаете и да позволите красотата във вас да 
разцъфти.
 
 Веднъж сте имали голям късмет. Това се 
случи, когато ти се родихте като момиче. Защо 
ли? Защото едно малко момиченце винаги е «Кра-
савица! Хубавица! Принцеса! Кукличка!» Когато 
гледаме малките момичета, винаги произнасяме 
тази дума «красива»! Времето лети, малките мо-
миченца порастват, променят се. Пораснахте и 
вие, възгледите, убежденията ви, целият ви вът-
решен свят са се преобърнали. Промени се и 
това как изглеждате. Може би сте станали още 
по-красива, разцъфтяхте, като едно прекрасно 
цвете, което се отваря всяка година, листенце по 
листенце, превръщайки се в чаровна красавица. 
Може би, напротив, в суматохата на ежедневието, 
не сте получили досатъчно признание, знаци за 
внимание, и постепенно сте забравили за красо-
тата си, загубили сте вярата в нея. Може би ви се 
струва, че не успяхте да опазите красотата, 
дарена ви от природата, или не успяхте да наме-
рите начина как да я изразите така, че да е оче-
видна за околните. Случва се една жена в продъ-
лжение на много години да забрави за себе си, да 
не помни, че е красива, но... една сутрин тя се 

събужда и разбира: „Време е! Животът се дава 
само веднъж. Време е да поживея красиво! 
Време е да съм красива!"

 Но истинската красота не винаги се пости-
га лесно. Красотата изисква промени, трансфор-
мации. Красотата предполага работа върху себе 
си, да, тя е приятна, вдъзновява и мотивира с ре-
зултатите, които постигаме, но все пактова е 
работа. Красотата винаги се подхранва с нови 
знания, нови идеи, защото едното от въплъщени-
ята на красотата е това, как изглеждате, а стилът
предполага определени знания. Стилът е изтън-
ченият ви вкус, който безпогрешно избира сред 
тенденциите в света на модата. Стилът е тенден-
ция, но също така и индивидуалният ви, уникален 
почерк, един от начините да изразите себе си. 
Стилът е формата на вашия образ и на настрое-
нието му. Стилът е нещото, което остава в памет-
та и в сърцата на хората, с които животът ви е 
срещнал.

 И сега - откъде да започнем? От избиране-
то на нови рокли или от разчистването на гарде-
роба? Или може би от това да си изберем стра-
хотни обувки, да се сдобием с чанта-мечта? Или 
да започнем от прическата или от цвета на 
косата? Да си вземем абонамент за фитнес? Има 
наистина много опции, но... трябва да започнете 

от самото начало. От това да погледнете себе 
си — честно и искрено.  Как изглеждате тук и  
сега? Често живеем със спомени или с неверни 
представи за себе си. Случва се да си спомняме
образа си от абитуриентския бал, от сватба или 
друг ярък момент от живота си и ни се струва, че 
сме си останали същите. Може би сме същите по 
душа, но какво се случи с външния ни вид? Хайде 
да проверим!
 
 Сега без специална подготовка пред огле-
далото вземете мобилния си телефон, насочете 
го към себе си и направете една снимка. Вижте 
резултата. Това е най-честната обратна връзка, 
която можете да получите. Искрено се радвам, 
ако от снимката ви гледа една невероятна краса-
вица. Дори и в този случай книгата ще ви бъде 
много полезна с информацията как да запазите
красотата, която притежавате, и да се разкрасите 
още повече. Може обаче да се окаже, че снимка-
та ви е меко казано не вдъхновяваща и вместо 
разкошна жена виждате много променено, тъжно 
и уморено отражение на тази, която е забравила 
за себе си, погребала е красотата си дълбоко в 
паметта или в албуми със снимки. За съжаление и 
това се случва. Особено тогава, когато по една 
или друга причина забравяте за себе си. Забравя-
те да се обичате, да се грижите за себе си, да се 
обличате, да се възхищавате, да се глезите 

с нови обувки, дамски чанти, мързи ви да сложи-
те токчета, не ви интересуват бижута. И бавно и 
постепенно... започвате да се плъзгате през 
живота като сива мишка, невидима за мъжете 
и жените, невидима за себе си, за нови възмож-
ности. Така, в крайна сметка, ставате невидима 
за самия живот. Така се получава, че когато за-
бравите за себе си, светът сякаш ви обръща 
гръб, флиртът, любовта, страстта изчезват от 
живота ви, възможностите се изплъзват и няма 
как да ги хванете. Макар че ако се поспрете, ако 
се изключите от надперварата и ежедневната 
суета и отделите малко време за себе си, ще се 
изненадате колко бързо светът ще реагира. 
Колко изненади и подаръци ще ви донесе Вселе-
ната и то само защото обичате себе си, грижите
се за себе си, позволявате си да бъдете красива 
и щедро споделяте красотата си с целия свят.

 Когато първата стъпка е направена, когато 
сте имали смелостта да се видите в една безпре-
страстна светлина, важно е да не се обезсърчите, 
а напротив, да се зарадвате и да продължите да 
се радвате докато вървите по пътя на промяната. 
В края на краищата, ако нещо във вас самата не 
ви устройва, това винаги ви отваря огромни въз-
можности за трансформация.

 Следващата стъпка ще бъде да видите себе 

си в бъдещето. Да, днес вие сте тази жена, която 
ви гледа от снимката. А как бихте искали да из-
глеждате и да се развиват нещата? За да настъ-
пят промените е важно да имате представа за 
себе си в бъдеще. Какъв образ ще е отражението 
на най-добрия резултат за вас? Едва когато 
знаете към какво да се стремите, мозъкът ви за-
почва да търси решения, как да стигне до това. 
Когато имате ясна представа за бъдещето си кога 
образът се разкрива дори и в най-малките под-
робности, когато виждате себе си изцяло, но 
едновременно и подробно, т.е. като сума на всич-
ките елементи, съставящи образа ви: рокля, 
палто, обувки, бижута, чанта, прическа, грим, 
тогава в живота ви идват възможностите, които 
ви помагат да възприемете този образ. Идват 
пари, в магазини започват да се появяват нужни-
те дрехи и аксесоари, запознавате се със страхо-
тен фризьор, със стилист, козметик и т.н. И за да 
си помогнете да видите себе си в бъдеще, имате 
нужда от източник на вдъхновение. Гледайте 
филми за модата и красотата, да речем  „Дяволът 
носи Prada“, „Сексът и градът“, разлиствайте 
модни журнали, четете списания. Създайте 
колажа на мечтания живот и на вас в него, като 
използвате вашата снимка и тези изображения от 
списанията, които ви вдъхновяват. И се 
вслушвайте в чувствата си. Малко по-късно ще се 
запознаем със стиловете, а сега по-важниса же-

ланията, мечтите ви. Новолунието е най-доброто 
време да започнете да си мечтаете, така че меч-
тайте днес, измислете най-уникалния образ за 
себе си!

 Погледът отстрани може да стане огромно 
откритие за вас. Понякога други хора ни наблю-
дават от такъв неочакван ракурс и ни виждат тол-
кова добре, че картината, която се получава, 
може да ни вдъхнови за нови образи и постиже-
ния. За да съберете най-различни мнения за себе 
си и за цялостния си образ, предлагам да експе-
риментирате с една игра, наречена „Актриса и
режисьор“.
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решен свят са се преобърнали. Промени се и 
това как изглеждате. Може би сте станали още 
по-красива, разцъфтяхте, като едно прекрасно 
цвете, което се отваря всяка година, листенце по 
листенце, превръщайки се в чаровна красавица. 
Може би, напротив, в суматохата на ежедневието, 
не сте получили досатъчно признание, знаци за 
внимание, и постепенно сте забравили за красо-
тата си, загубили сте вярата в нея. Може би ви се 
струва, че не успяхте да опазите красотата, 
дарена ви от природата, или не успяхте да наме-
рите начина как да я изразите така, че да е оче-
видна за околните. Случва се една жена в продъ-
лжение на много години да забрави за себе си, да 
не помни, че е красива, но... една сутрин тя се 

събужда и разбира: „Време е! Животът се дава 
само веднъж. Време е да поживея красиво! 
Време е да съм красива!"

 Но истинската красота не винаги се пости-
га лесно. Красотата изисква промени, трансфор-
мации. Красотата предполага работа върху себе 
си, да, тя е приятна, вдъзновява и мотивира с ре-
зултатите, които постигаме, но все пактова е 
работа. Красотата винаги се подхранва с нови 
знания, нови идеи, защото едното от въплъщени-
ята на красотата е това, как изглеждате, а стилът
предполага определени знания. Стилът е изтън-
ченият ви вкус, който безпогрешно избира сред 
тенденциите в света на модата. Стилът е тенден-
ция, но също така и индивидуалният ви, уникален 
почерк, един от начините да изразите себе си. 
Стилът е формата на вашия образ и на настрое-
нието му. Стилът е нещото, което остава в памет-
та и в сърцата на хората, с които животът ви е 
срещнал.

 И сега - откъде да започнем? От избиране-
то на нови рокли или от разчистването на гарде-
роба? Или може би от това да си изберем стра-
хотни обувки, да се сдобием с чанта-мечта? Или 
да започнем от прическата или от цвета на 
косата? Да си вземем абонамент за фитнес? Има 
наистина много опции, но... трябва да започнете 

от самото начало. От това да погледнете себе 
си — честно и искрено.  Как изглеждате тук и  
сега? Често живеем със спомени или с неверни 
представи за себе си. Случва се да си спомняме
образа си от абитуриентския бал, от сватба или 
друг ярък момент от живота си и ни се струва, че 
сме си останали същите. Може би сме същите по 
душа, но какво се случи с външния ни вид? Хайде 
да проверим!
 
 Сега без специална подготовка пред огле-
далото вземете мобилния си телефон, насочете 
го към себе си и направете една снимка. Вижте 
резултата. Това е най-честната обратна връзка, 
която можете да получите. Искрено се радвам, 
ако от снимката ви гледа една невероятна краса-
вица. Дори и в този случай книгата ще ви бъде 
много полезна с информацията как да запазите
красотата, която притежавате, и да се разкрасите 
още повече. Може обаче да се окаже, че снимка-
та ви е меко казано не вдъхновяваща и вместо 
разкошна жена виждате много променено, тъжно 
и уморено отражение на тази, която е забравила 
за себе си, погребала е красотата си дълбоко в 
паметта или в албуми със снимки. За съжаление и 
това се случва. Особено тогава, когато по една 
или друга причина забравяте за себе си. Забравя-
те да се обичате, да се грижите за себе си, да се 
обличате, да се възхищавате, да се глезите 

с нови обувки, дамски чанти, мързи ви да сложи-
те токчета, не ви интересуват бижута. И бавно и 
постепенно... започвате да се плъзгате през 
живота като сива мишка, невидима за мъжете 
и жените, невидима за себе си, за нови възмож-
ности. Така, в крайна сметка, ставате невидима 
за самия живот. Така се получава, че когато за-
бравите за себе си, светът сякаш ви обръща 
гръб, флиртът, любовта, страстта изчезват от 
живота ви, възможностите се изплъзват и няма 
как да ги хванете. Макар че ако се поспрете, ако 
се изключите от надперварата и ежедневната 
суета и отделите малко време за себе си, ще се 
изненадате колко бързо светът ще реагира. 
Колко изненади и подаръци ще ви донесе Вселе-
ната и то само защото обичате себе си, грижите
се за себе си, позволявате си да бъдете красива 
и щедро споделяте красотата си с целия свят.

 Когато първата стъпка е направена, когато 
сте имали смелостта да се видите в една безпре-
страстна светлина, важно е да не се обезсърчите, 
а напротив, да се зарадвате и да продължите да 
се радвате докато вървите по пътя на промяната. 
В края на краищата, ако нещо във вас самата не 
ви устройва, това винаги ви отваря огромни въз-
можности за трансформация.

 Следващата стъпка ще бъде да видите себе 

си в бъдещето. Да, днес вие сте тази жена, която 
ви гледа от снимката. А как бихте искали да из-
глеждате и да се развиват нещата? За да настъ-
пят промените е важно да имате представа за 
себе си в бъдеще. Какъв образ ще е отражението 
на най-добрия резултат за вас? Едва когато 
знаете към какво да се стремите, мозъкът ви за-
почва да търси решения, как да стигне до това. 
Когато имате ясна представа за бъдещето си кога 
образът се разкрива дори и в най-малките под-
робности, когато виждате себе си изцяло, но 
едновременно и подробно, т.е. като сума на всич-
ките елементи, съставящи образа ви: рокля, 
палто, обувки, бижута, чанта, прическа, грим, 
тогава в живота ви идват възможностите, които 
ви помагат да възприемете този образ. Идват 
пари, в магазини започват да се появяват нужни-
те дрехи и аксесоари, запознавате се със страхо-
тен фризьор, със стилист, козметик и т.н. И за да 
си помогнете да видите себе си в бъдеще, имате 
нужда от източник на вдъхновение. Гледайте 
филми за модата и красотата, да речем  „Дяволът 
носи Prada“, „Сексът и градът“, разлиствайте 
модни журнали, четете списания. Създайте 
колажа на мечтания живот и на вас в него, като 
използвате вашата снимка и тези изображения от 
списанията, които ви вдъхновяват. И се 
вслушвайте в чувствата си. Малко по-късно ще се 
запознаем със стиловете, а сега по-важниса же-

ланията, мечтите ви. Новолунието е най-доброто 
време да започнете да си мечтаете, така че меч-
тайте днес, измислете най-уникалния образ за 
себе си!

 Погледът отстрани може да стане огромно 
откритие за вас. Понякога други хора ни наблю-
дават от такъв неочакван ракурс и ни виждат тол-
кова добре, че картината, която се получава, 
може да ни вдъхнови за нови образи и постиже-
ния. За да съберете най-различни мнения за себе 
си и за цялостния си образ, предлагам да експе-
риментирате с една игра, наречена „Актриса и
режисьор“.

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.
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глупава." Все още вярвам, че всяка жена е краси-
ва и книгата ще ви даде възможност да се убеди-
те в това неведнъж, но е важно да намерите, да 
разпознаете и да позволите красотата във вас да 
разцъфти.
 
 Веднъж сте имали голям късмет. Това се 
случи, когато ти се родихте като момиче. Защо 
ли? Защото едно малко момиченце винаги е «Кра-
савица! Хубавица! Принцеса! Кукличка!» Когато 
гледаме малките момичета, винаги произнасяме 
тази дума «красива»! Времето лети, малките мо-
миченца порастват, променят се. Пораснахте и 
вие, възгледите, убежденията ви, целият ви вът-
решен свят са се преобърнали. Промени се и 
това как изглеждате. Може би сте станали още 
по-красива, разцъфтяхте, като едно прекрасно 
цвете, което се отваря всяка година, листенце по 
листенце, превръщайки се в чаровна красавица. 
Може би, напротив, в суматохата на ежедневието, 
не сте получили досатъчно признание, знаци за 
внимание, и постепенно сте забравили за красо-
тата си, загубили сте вярата в нея. Може би ви се 
струва, че не успяхте да опазите красотата, 
дарена ви от природата, или не успяхте да наме-
рите начина как да я изразите така, че да е оче-
видна за околните. Случва се една жена в продъ-
лжение на много години да забрави за себе си, да 
не помни, че е красива, но... една сутрин тя се 

събужда и разбира: „Време е! Животът се дава 
само веднъж. Време е да поживея красиво! 
Време е да съм красива!"

 Но истинската красота не винаги се пости-
га лесно. Красотата изисква промени, трансфор-
мации. Красотата предполага работа върху себе 
си, да, тя е приятна, вдъзновява и мотивира с ре-
зултатите, които постигаме, но все пактова е 
работа. Красотата винаги се подхранва с нови 
знания, нови идеи, защото едното от въплъщени-
ята на красотата е това, как изглеждате, а стилът
предполага определени знания. Стилът е изтън-
ченият ви вкус, който безпогрешно избира сред 
тенденциите в света на модата. Стилът е тенден-
ция, но също така и индивидуалният ви, уникален 
почерк, един от начините да изразите себе си. 
Стилът е формата на вашия образ и на настрое-
нието му. Стилът е нещото, което остава в памет-
та и в сърцата на хората, с които животът ви е 
срещнал.

 И сега - откъде да започнем? От избиране-
то на нови рокли или от разчистването на гарде-
роба? Или може би от това да си изберем стра-
хотни обувки, да се сдобием с чанта-мечта? Или 
да започнем от прическата или от цвета на 
косата? Да си вземем абонамент за фитнес? Има 
наистина много опции, но... трябва да започнете 

от самото начало. От това да погледнете себе 
си — честно и искрено.  Как изглеждате тук и  
сега? Често живеем със спомени или с неверни 
представи за себе си. Случва се да си спомняме
образа си от абитуриентския бал, от сватба или 
друг ярък момент от живота си и ни се струва, че 
сме си останали същите. Може би сме същите по 
душа, но какво се случи с външния ни вид? Хайде 
да проверим!
 
 Сега без специална подготовка пред огле-
далото вземете мобилния си телефон, насочете 
го към себе си и направете една снимка. Вижте 
резултата. Това е най-честната обратна връзка, 
която можете да получите. Искрено се радвам, 
ако от снимката ви гледа една невероятна краса-
вица. Дори и в този случай книгата ще ви бъде 
много полезна с информацията как да запазите
красотата, която притежавате, и да се разкрасите 
още повече. Може обаче да се окаже, че снимка-
та ви е меко казано не вдъхновяваща и вместо 
разкошна жена виждате много променено, тъжно 
и уморено отражение на тази, която е забравила 
за себе си, погребала е красотата си дълбоко в 
паметта или в албуми със снимки. За съжаление и 
това се случва. Особено тогава, когато по една 
или друга причина забравяте за себе си. Забравя-
те да се обичате, да се грижите за себе си, да се 
обличате, да се възхищавате, да се глезите 

с нови обувки, дамски чанти, мързи ви да сложи-
те токчета, не ви интересуват бижута. И бавно и 
постепенно... започвате да се плъзгате през 
живота като сива мишка, невидима за мъжете 
и жените, невидима за себе си, за нови възмож-
ности. Така, в крайна сметка, ставате невидима 
за самия живот. Така се получава, че когато за-
бравите за себе си, светът сякаш ви обръща 
гръб, флиртът, любовта, страстта изчезват от 
живота ви, възможностите се изплъзват и няма 
как да ги хванете. Макар че ако се поспрете, ако 
се изключите от надперварата и ежедневната 
суета и отделите малко време за себе си, ще се 
изненадате колко бързо светът ще реагира. 
Колко изненади и подаръци ще ви донесе Вселе-
ната и то само защото обичате себе си, грижите
се за себе си, позволявате си да бъдете красива 
и щедро споделяте красотата си с целия свят.

 Когато първата стъпка е направена, когато 
сте имали смелостта да се видите в една безпре-
страстна светлина, важно е да не се обезсърчите, 
а напротив, да се зарадвате и да продължите да 
се радвате докато вървите по пътя на промяната. 
В края на краищата, ако нещо във вас самата не 
ви устройва, това винаги ви отваря огромни въз-
можности за трансформация.

 Следващата стъпка ще бъде да видите себе 

си в бъдещето. Да, днес вие сте тази жена, която 
ви гледа от снимката. А как бихте искали да из-
глеждате и да се развиват нещата? За да настъ-
пят промените е важно да имате представа за 
себе си в бъдеще. Какъв образ ще е отражението 
на най-добрия резултат за вас? Едва когато 
знаете към какво да се стремите, мозъкът ви за-
почва да търси решения, как да стигне до това. 
Когато имате ясна представа за бъдещето си кога 
образът се разкрива дори и в най-малките под-
робности, когато виждате себе си изцяло, но 
едновременно и подробно, т.е. като сума на всич-
ките елементи, съставящи образа ви: рокля, 
палто, обувки, бижута, чанта, прическа, грим, 
тогава в живота ви идват възможностите, които 
ви помагат да възприемете този образ. Идват 
пари, в магазини започват да се появяват нужни-
те дрехи и аксесоари, запознавате се със страхо-
тен фризьор, със стилист, козметик и т.н. И за да 
си помогнете да видите себе си в бъдеще, имате 
нужда от източник на вдъхновение. Гледайте 
филми за модата и красотата, да речем  „Дяволът 
носи Prada“, „Сексът и градът“, разлиствайте 
модни журнали, четете списания. Създайте 
колажа на мечтания живот и на вас в него, като 
използвате вашата снимка и тези изображения от 
списанията, които ви вдъхновяват. И се 
вслушвайте в чувствата си. Малко по-късно ще се 
запознаем със стиловете, а сега по-важниса же-

ланията, мечтите ви. Новолунието е най-доброто 
време да започнете да си мечтаете, така че меч-
тайте днес, измислете най-уникалния образ за 
себе си!

 Погледът отстрани може да стане огромно 
откритие за вас. Понякога други хора ни наблю-
дават от такъв неочакван ракурс и ни виждат тол-
кова добре, че картината, която се получава, 
може да ни вдъхнови за нови образи и постиже-
ния. За да съберете най-различни мнения за себе 
си и за цялостния си образ, предлагам да експе-
риментирате с една игра, наречена „Актриса и
режисьор“.

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.
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глупава." Все още вярвам, че всяка жена е краси-
ва и книгата ще ви даде възможност да се убеди-
те в това неведнъж, но е важно да намерите, да 
разпознаете и да позволите красотата във вас да 
разцъфти.
 
 Веднъж сте имали голям късмет. Това се 
случи, когато ти се родихте като момиче. Защо 
ли? Защото едно малко момиченце винаги е «Кра-
савица! Хубавица! Принцеса! Кукличка!» Когато 
гледаме малките момичета, винаги произнасяме 
тази дума «красива»! Времето лети, малките мо-
миченца порастват, променят се. Пораснахте и 
вие, възгледите, убежденията ви, целият ви вът-
решен свят са се преобърнали. Промени се и 
това как изглеждате. Може би сте станали още 
по-красива, разцъфтяхте, като едно прекрасно 
цвете, което се отваря всяка година, листенце по 
листенце, превръщайки се в чаровна красавица. 
Може би, напротив, в суматохата на ежедневието, 
не сте получили досатъчно признание, знаци за 
внимание, и постепенно сте забравили за красо-
тата си, загубили сте вярата в нея. Може би ви се 
струва, че не успяхте да опазите красотата, 
дарена ви от природата, или не успяхте да наме-
рите начина как да я изразите така, че да е оче-
видна за околните. Случва се една жена в продъ-
лжение на много години да забрави за себе си, да 
не помни, че е красива, но... една сутрин тя се 

събужда и разбира: „Време е! Животът се дава 
само веднъж. Време е да поживея красиво! 
Време е да съм красива!"

 Но истинската красота не винаги се пости-
га лесно. Красотата изисква промени, трансфор-
мации. Красотата предполага работа върху себе 
си, да, тя е приятна, вдъзновява и мотивира с ре-
зултатите, които постигаме, но все пактова е 
работа. Красотата винаги се подхранва с нови 
знания, нови идеи, защото едното от въплъщени-
ята на красотата е това, как изглеждате, а стилът
предполага определени знания. Стилът е изтън-
ченият ви вкус, който безпогрешно избира сред 
тенденциите в света на модата. Стилът е тенден-
ция, но също така и индивидуалният ви, уникален 
почерк, един от начините да изразите себе си. 
Стилът е формата на вашия образ и на настрое-
нието му. Стилът е нещото, което остава в памет-
та и в сърцата на хората, с които животът ви е 
срещнал.

 И сега - откъде да започнем? От избиране-
то на нови рокли или от разчистването на гарде-
роба? Или може би от това да си изберем стра-
хотни обувки, да се сдобием с чанта-мечта? Или 
да започнем от прическата или от цвета на 
косата? Да си вземем абонамент за фитнес? Има 
наистина много опции, но... трябва да започнете 

от самото начало. От това да погледнете себе 
си — честно и искрено.  Как изглеждате тук и  
сега? Често живеем със спомени или с неверни 
представи за себе си. Случва се да си спомняме
образа си от абитуриентския бал, от сватба или 
друг ярък момент от живота си и ни се струва, че 
сме си останали същите. Може би сме същите по 
душа, но какво се случи с външния ни вид? Хайде 
да проверим!
 
 Сега без специална подготовка пред огле-
далото вземете мобилния си телефон, насочете 
го към себе си и направете една снимка. Вижте 
резултата. Това е най-честната обратна връзка, 
която можете да получите. Искрено се радвам, 
ако от снимката ви гледа една невероятна краса-
вица. Дори и в този случай книгата ще ви бъде 
много полезна с информацията как да запазите
красотата, която притежавате, и да се разкрасите 
още повече. Може обаче да се окаже, че снимка-
та ви е меко казано не вдъхновяваща и вместо 
разкошна жена виждате много променено, тъжно 
и уморено отражение на тази, която е забравила 
за себе си, погребала е красотата си дълбоко в 
паметта или в албуми със снимки. За съжаление и 
това се случва. Особено тогава, когато по една 
или друга причина забравяте за себе си. Забравя-
те да се обичате, да се грижите за себе си, да се 
обличате, да се възхищавате, да се глезите 

с нови обувки, дамски чанти, мързи ви да сложи-
те токчета, не ви интересуват бижута. И бавно и 
постепенно... започвате да се плъзгате през 
живота като сива мишка, невидима за мъжете 
и жените, невидима за себе си, за нови възмож-
ности. Така, в крайна сметка, ставате невидима 
за самия живот. Така се получава, че когато за-
бравите за себе си, светът сякаш ви обръща 
гръб, флиртът, любовта, страстта изчезват от 
живота ви, възможностите се изплъзват и няма 
как да ги хванете. Макар че ако се поспрете, ако 
се изключите от надперварата и ежедневната 
суета и отделите малко време за себе си, ще се 
изненадате колко бързо светът ще реагира. 
Колко изненади и подаръци ще ви донесе Вселе-
ната и то само защото обичате себе си, грижите
се за себе си, позволявате си да бъдете красива 
и щедро споделяте красотата си с целия свят.

 Когато първата стъпка е направена, когато 
сте имали смелостта да се видите в една безпре-
страстна светлина, важно е да не се обезсърчите, 
а напротив, да се зарадвате и да продължите да 
се радвате докато вървите по пътя на промяната. 
В края на краищата, ако нещо във вас самата не 
ви устройва, това винаги ви отваря огромни въз-
можности за трансформация.

 Следващата стъпка ще бъде да видите себе 

си в бъдещето. Да, днес вие сте тази жена, която 
ви гледа от снимката. А как бихте искали да из-
глеждате и да се развиват нещата? За да настъ-
пят промените е важно да имате представа за 
себе си в бъдеще. Какъв образ ще е отражението 
на най-добрия резултат за вас? Едва когато 
знаете към какво да се стремите, мозъкът ви за-
почва да търси решения, как да стигне до това. 
Когато имате ясна представа за бъдещето си кога 
образът се разкрива дори и в най-малките под-
робности, когато виждате себе си изцяло, но 
едновременно и подробно, т.е. като сума на всич-
ките елементи, съставящи образа ви: рокля, 
палто, обувки, бижута, чанта, прическа, грим, 
тогава в живота ви идват възможностите, които 
ви помагат да възприемете този образ. Идват 
пари, в магазини започват да се появяват нужни-
те дрехи и аксесоари, запознавате се със страхо-
тен фризьор, със стилист, козметик и т.н. И за да 
си помогнете да видите себе си в бъдеще, имате 
нужда от източник на вдъхновение. Гледайте 
филми за модата и красотата, да речем  „Дяволът 
носи Prada“, „Сексът и градът“, разлиствайте 
модни журнали, четете списания. Създайте 
колажа на мечтания живот и на вас в него, като 
използвате вашата снимка и тези изображения от 
списанията, които ви вдъхновяват. И се 
вслушвайте в чувствата си. Малко по-късно ще се 
запознаем със стиловете, а сега по-важниса же-

ланията, мечтите ви. Новолунието е най-доброто 
време да започнете да си мечтаете, така че меч-
тайте днес, измислете най-уникалния образ за 
себе си!

 Погледът отстрани може да стане огромно 
откритие за вас. Понякога други хора ни наблю-
дават от такъв неочакван ракурс и ни виждат тол-
кова добре, че картината, която се получава, 
може да ни вдъхнови за нови образи и постиже-
ния. За да съберете най-различни мнения за себе 
си и за цялостния си образ, предлагам да експе-
риментирате с една игра, наречена „Актриса и
режисьор“.

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.
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глупава." Все още вярвам, че всяка жена е краси-
ва и книгата ще ви даде възможност да се убеди-
те в това неведнъж, но е важно да намерите, да 
разпознаете и да позволите красотата във вас да 
разцъфти.
 
 Веднъж сте имали голям късмет. Това се 
случи, когато ти се родихте като момиче. Защо 
ли? Защото едно малко момиченце винаги е «Кра-
савица! Хубавица! Принцеса! Кукличка!» Когато 
гледаме малките момичета, винаги произнасяме 
тази дума «красива»! Времето лети, малките мо-
миченца порастват, променят се. Пораснахте и 
вие, възгледите, убежденията ви, целият ви вът-
решен свят са се преобърнали. Промени се и 
това как изглеждате. Може би сте станали още 
по-красива, разцъфтяхте, като едно прекрасно 
цвете, което се отваря всяка година, листенце по 
листенце, превръщайки се в чаровна красавица. 
Може би, напротив, в суматохата на ежедневието, 
не сте получили досатъчно признание, знаци за 
внимание, и постепенно сте забравили за красо-
тата си, загубили сте вярата в нея. Може би ви се 
струва, че не успяхте да опазите красотата, 
дарена ви от природата, или не успяхте да наме-
рите начина как да я изразите така, че да е оче-
видна за околните. Случва се една жена в продъ-
лжение на много години да забрави за себе си, да 
не помни, че е красива, но... една сутрин тя се 

събужда и разбира: „Време е! Животът се дава 
само веднъж. Време е да поживея красиво! 
Време е да съм красива!"

 Но истинската красота не винаги се пости-
га лесно. Красотата изисква промени, трансфор-
мации. Красотата предполага работа върху себе 
си, да, тя е приятна, вдъзновява и мотивира с ре-
зултатите, които постигаме, но все пактова е 
работа. Красотата винаги се подхранва с нови 
знания, нови идеи, защото едното от въплъщени-
ята на красотата е това, как изглеждате, а стилът
предполага определени знания. Стилът е изтън-
ченият ви вкус, който безпогрешно избира сред 
тенденциите в света на модата. Стилът е тенден-
ция, но също така и индивидуалният ви, уникален 
почерк, един от начините да изразите себе си. 
Стилът е формата на вашия образ и на настрое-
нието му. Стилът е нещото, което остава в памет-
та и в сърцата на хората, с които животът ви е 
срещнал.

 И сега - откъде да започнем? От избиране-
то на нови рокли или от разчистването на гарде-
роба? Или може би от това да си изберем стра-
хотни обувки, да се сдобием с чанта-мечта? Или 
да започнем от прическата или от цвета на 
косата? Да си вземем абонамент за фитнес? Има 
наистина много опции, но... трябва да започнете 

от самото начало. От това да погледнете себе 
си — честно и искрено.  Как изглеждате тук и  
сега? Често живеем със спомени или с неверни 
представи за себе си. Случва се да си спомняме
образа си от абитуриентския бал, от сватба или 
друг ярък момент от живота си и ни се струва, че 
сме си останали същите. Може би сме същите по 
душа, но какво се случи с външния ни вид? Хайде 
да проверим!
 
 Сега без специална подготовка пред огле-
далото вземете мобилния си телефон, насочете 
го към себе си и направете една снимка. Вижте 
резултата. Това е най-честната обратна връзка, 
която можете да получите. Искрено се радвам, 
ако от снимката ви гледа една невероятна краса-
вица. Дори и в този случай книгата ще ви бъде 
много полезна с информацията как да запазите
красотата, която притежавате, и да се разкрасите 
още повече. Може обаче да се окаже, че снимка-
та ви е меко казано не вдъхновяваща и вместо 
разкошна жена виждате много променено, тъжно 
и уморено отражение на тази, която е забравила 
за себе си, погребала е красотата си дълбоко в 
паметта или в албуми със снимки. За съжаление и 
това се случва. Особено тогава, когато по една 
или друга причина забравяте за себе си. Забравя-
те да се обичате, да се грижите за себе си, да се 
обличате, да се възхищавате, да се глезите 

с нови обувки, дамски чанти, мързи ви да сложи-
те токчета, не ви интересуват бижута. И бавно и 
постепенно... започвате да се плъзгате през 
живота като сива мишка, невидима за мъжете 
и жените, невидима за себе си, за нови възмож-
ности. Така, в крайна сметка, ставате невидима 
за самия живот. Така се получава, че когато за-
бравите за себе си, светът сякаш ви обръща 
гръб, флиртът, любовта, страстта изчезват от 
живота ви, възможностите се изплъзват и няма 
как да ги хванете. Макар че ако се поспрете, ако 
се изключите от надперварата и ежедневната 
суета и отделите малко време за себе си, ще се 
изненадате колко бързо светът ще реагира. 
Колко изненади и подаръци ще ви донесе Вселе-
ната и то само защото обичате себе си, грижите
се за себе си, позволявате си да бъдете красива 
и щедро споделяте красотата си с целия свят.

 Когато първата стъпка е направена, когато 
сте имали смелостта да се видите в една безпре-
страстна светлина, важно е да не се обезсърчите, 
а напротив, да се зарадвате и да продължите да 
се радвате докато вървите по пътя на промяната. 
В края на краищата, ако нещо във вас самата не 
ви устройва, това винаги ви отваря огромни въз-
можности за трансформация.

 Следващата стъпка ще бъде да видите себе 

си в бъдещето. Да, днес вие сте тази жена, която 
ви гледа от снимката. А как бихте искали да из-
глеждате и да се развиват нещата? За да настъ-
пят промените е важно да имате представа за 
себе си в бъдеще. Какъв образ ще е отражението 
на най-добрия резултат за вас? Едва когато 
знаете към какво да се стремите, мозъкът ви за-
почва да търси решения, как да стигне до това. 
Когато имате ясна представа за бъдещето си кога 
образът се разкрива дори и в най-малките под-
робности, когато виждате себе си изцяло, но 
едновременно и подробно, т.е. като сума на всич-
ките елементи, съставящи образа ви: рокля, 
палто, обувки, бижута, чанта, прическа, грим, 
тогава в живота ви идват възможностите, които 
ви помагат да възприемете този образ. Идват 
пари, в магазини започват да се появяват нужни-
те дрехи и аксесоари, запознавате се със страхо-
тен фризьор, със стилист, козметик и т.н. И за да 
си помогнете да видите себе си в бъдеще, имате 
нужда от източник на вдъхновение. Гледайте 
филми за модата и красотата, да речем  „Дяволът 
носи Prada“, „Сексът и градът“, разлиствайте 
модни журнали, четете списания. Създайте 
колажа на мечтания живот и на вас в него, като 
използвате вашата снимка и тези изображения от 
списанията, които ви вдъхновяват. И се 
вслушвайте в чувствата си. Малко по-късно ще се 
запознаем със стиловете, а сега по-важниса же-

ланията, мечтите ви. Новолунието е най-доброто 
време да започнете да си мечтаете, така че меч-
тайте днес, измислете най-уникалния образ за 
себе си!

 Погледът отстрани може да стане огромно 
откритие за вас. Понякога други хора ни наблю-
дават от такъв неочакван ракурс и ни виждат тол-
кова добре, че картината, която се получава, 
може да ни вдъхнови за нови образи и постиже-
ния. За да съберете най-различни мнения за себе 
си и за цялостния си образ, предлагам да експе-
риментирате с една игра, наречена „Актриса и
режисьор“.

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.
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глупава." Все още вярвам, че всяка жена е краси-
ва и книгата ще ви даде възможност да се убеди-
те в това неведнъж, но е важно да намерите, да 
разпознаете и да позволите красотата във вас да 
разцъфти.
 
 Веднъж сте имали голям късмет. Това се 
случи, когато ти се родихте като момиче. Защо 
ли? Защото едно малко момиченце винаги е «Кра-
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та и в сърцата на хората, с които животът ви е 
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 И сега - откъде да започнем? От избиране-
то на нови рокли или от разчистването на гарде-
роба? Или може би от това да си изберем стра-
хотни обувки, да се сдобием с чанта-мечта? Или 
да започнем от прическата или от цвета на 
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наистина много опции, но... трябва да започнете 

от самото начало. От това да погледнете себе 
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сме си останали същите. Може би сме същите по 
душа, но какво се случи с външния ни вид? Хайде 
да проверим!
 
 Сега без специална подготовка пред огле-
далото вземете мобилния си телефон, насочете 
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изненадате колко бързо светът ще реагира. 
Колко изненади и подаръци ще ви донесе Вселе-
ната и то само защото обичате себе си, грижите
се за себе си, позволявате си да бъдете красива 
и щедро споделяте красотата си с целия свят.
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дават от такъв неочакван ракурс и ни виждат тол-
кова добре, че картината, която се получава, 
може да ни вдъхнови за нови образи и постиже-
ния. За да съберете най-различни мнения за себе 
си и за цялостния си образ, предлагам да експе-
риментирате с една игра, наречена „Актриса и
режисьор“.

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.
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 Когато има образ, има мечта, важно е да 
разберете как можете да постигнете това. Какво 
точно трябва да направите, за да се съедините с 
мисловния образ и да се превърнете в жената от 
фантазиите си. 

Ето какво ви трябва за това:

1) Определени знания. В книгата ще намерите 
нужната теория и ще се запознаете с основните 
ресурси за красотата си.

2) Смелост и решителност. Затова книгата ще ви 
даде възможност да създадете своя образ въз 
основа на личния ви стил или представи за него.

3) Финансови инвестиции. Затова точно сега, в 
новолунието, е добре да помислите за какво 
точно ще ви трябват парите, защото Вселената 
винаги помага на жената, грижи се за нея, като й 

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 
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описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

изпраща средства за реализация на конкретните 
й желания. А също така помислете, откъде могат 
да ти дойдат тези пари за великата промяна.

4) Щедрост към себе си. Важно е да можеш да се 
усещаш като лейди, като скъпа, разкошна жена. 
И от книгата ще разбереш как да станеш такава.

5) Ангажираност, въвлеченост. Готовност за про-
мяна, въпреки мързела, страховете и нагласите, 
които живеят в главата ви. Въпреки това, което 
другите ви казват, важното е да си вярвате и да 
вярвате в себе си.

6) Да се обичате. Важно е да знаете и да приеме-
те своята уникалност. От книгата ще научите 
много мощен ритуал, който ще ви помогне в това.

7) Готовност да се разделите със старото. Ще на-
учите как правилно да подредите гардероба си и 
как да изхвърлите ненужните неща без съжалние 
и вина.

8) И, разбира се, способност да се наслаждавате 
на резултатите от вашите промени, да ги оценява-
те и да сте благодарни за тях.

 Не на последно място е важно да разбере-
те защо ви е това приключение? За какво точно 

искате да се промените? Добре е да вземете лист 
хартия и да запишете отговорите си, така че след 
няколко месеца да можете да ги прочетете и да 
бъдете приятно изненадана от това, колко лесно 
и просто се случиха такива дългоочаквани проме-
ни в живота ви и то чрез приемане на красота-
та си и промяна на външния си вид.

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.
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В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

изпраща средства за реализация на конкретните 
й желания. А също така помислете, откъде могат 
да ти дойдат тези пари за великата промяна.

4) Щедрост към себе си. Важно е да можеш да се 
усещаш като лейди, като скъпа, разкошна жена. 
И от книгата ще разбереш как да станеш такава.

5) Ангажираност, въвлеченост. Готовност за про-
мяна, въпреки мързела, страховете и нагласите, 
които живеят в главата ви. Въпреки това, което 
другите ви казват, важното е да си вярвате и да 
вярвате в себе си.

6) Да се обичате. Важно е да знаете и да приеме-
те своята уникалност. От книгата ще научите 
много мощен ритуал, който ще ви помогне в това.

7) Готовност да се разделите със старото. Ще на-
учите как правилно да подредите гардероба си и 
как да изхвърлите ненужните неща без съжалние 
и вина.

8) И, разбира се, способност да се наслаждавате 
на резултатите от вашите промени, да ги оценява-
те и да сте благодарни за тях.

 Не на последно място е важно да разбере-
те защо ви е това приключение? За какво точно 

искате да се промените? Добре е да вземете лист 
хартия и да запишете отговорите си, така че след 
няколко месеца да можете да ги прочетете и да 
бъдете приятно изненадана от това, колко лесно 
и просто се случиха такива дългоочаквани проме-
ни в живота ви и то чрез приемане на красота-
та си и промяна на външния си вид.

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.
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 Каква реакция очаквате от другите по повод 

промените ви? Ако целта ви е да привлечете мъж, 

задължително формулирай това като задача.

 Какви промени в различни области от живота 

очаквате да ви се случат като резултат на външните 

трансформации? Външният ни вид, красотата ни 

могат да преобърнат живота ни, да внесат колосални 

промени в кариерата, отношенията, да запълнят сво-

бодното ни време с нечоаквани досега неща. Ако очаква-

те да ви се случи нещо подоюно, признайте си го и опи-

шете подробно, какви точно трансформации виждате.

 Какво важно и ново искате да привлечете 

в живота си след катосе сдобиете с новата си визия? 

С какви ценни неща искате даукрасите ежедневието  

си? Може би с любов, страст, приключения или, напро-

тив, със стабилност, сигурност в бъдещето?
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актриса.

 И ако в сички тези промени се  случат, каква 

ще станете тогава? Какво от написаното най-много 

искате да се появи в живота ви? Какви възможности 

очаквате да ви се отворят?
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 Когато желанието да се промениш е до-
статъчно силно и имаш поне приблизителна перд-
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Първа фаза на луната. Събиране на информация. 
Какво трябва да променя? Ресурси за красота.

 Често нямаме никаква представа къде 
можем да намерим необходимите ресурси за кра-
сотата ни. Понякога ни се струва, че вече сме на-
правили всичко възможно, но... не е така! Красо-
тата се крепи върху четири основи, четири огром-
ни ресурса. Те са:

 - Грижи за красотата
 - Скъпо излъчване
 - Изкуство да съчетаваш дрехите
 - Любов към красотата си

 Тези четири аспекта в крайна сметка създа-
ват пиедестала, върху който стои всяка истинска 
красота. Нека сега да видим кои ресурси изпол-
звате успешно и кои са незаслужено забравени:

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

 Вземете четири листа хартия. Напишете на 

всеки от тях названието на ресурса и ги подредете на 

пода. Опитайте се бавно да повървите покрай тях и да 

се вслушате в чувствата си. Тялото никога не ни лъже

и не ни заблуждава. Постойте малко върху листовете, 

поспрете на в секи от тях. Някъде ще усетите леко-

та,свобода, ще се изпълвате с радост, плувайки, като  

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.
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 Така или иначе истинската красота вклю-
чва използването и на четирите ресурса. Но тези 
прости основи понякога не са толкова лесни за 
нас. Къде да намерим време да се погрижим за 
себе си? Какво ни кара да изглеждаме наистина 
шик? Как да се научим да комбинирае дрехите за 
всеки ден от живота си? И накрая, как да видим 
истинската си красота? Що е то? Как да се 
научим да обичаме онова, което природата ни е 
дала като визия? Нека да се опитаме да отгово-
рим на тези въпроси.

Красотата иска грижи

 От една страна е толкова очевидно и есте-
ствено, но от друга... винаги нямаме време, малко 
ни мързи, липсва ни мотивация, притесняваме се, 
усещаме дискомфорт. И пак се отдалечаваме от 
красотата си. Но, каквото и да казват жените, че 
красотата е цялостното излъчване, лъчезарни очи 
и естественост, но без без такива елементарни 
неща като маникюр, педикюр, депилация, чиста 

кожа, здрава коса, наситен цвят на косата, 

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

риба във вода, в енергиите, някъде ще пожелаеете да 

останете по-дълго, сякаш ще искате да се нахраните 

с ресурса, да го пуснете по-дълбоко в себе си. Намерете 

листа, от който извира един мощен поток от енергия — 

точно оттук трябва да започнете пътуването си.

добре поддържани вежди, снежнобяла усмивка, 
стегнато тяло красотата ни сякаш не е пълна, а и 
не е дълготрайна. Сигурно сте забелязвали, че 
когато сме в емоционален подем, на нас ни е 
много лесно да се грижим за себе си. Когато една 
жена е влюбена, назначена е за нова длъжност, 
вдъхновена е от интересна книга или филм, тя с 
огромно желание и радост се отдава на промени: 
сменя цвета на косата, глези тялото си с грижи, 
радва лицето си с различни процедури, поддържа 
тялото си в тонус. Но времето минава, вдъхнове-
нието минава, тя потъва  в безкрайна суета и сега 
не й е толкова лесно да намери време за проце-
дурите, така необходими за нейната красота.

 Що се отнася до това, какви грижи трябва 
да полагаме да останем красиви,  тук има два 
най-важни нюанса, два аспекта,  с помощта на 
които един ден ще забележите,  че грижата за 
себе си е приятна и изобщо не е трудна. Най-до-
брите ви помощници тук са „Време за красота“ и 
дълготраен ефект. „Времето за красота“ е тези 
приятни мигове от деня, които са посветени за 
красотата ви.  Например, отделете 1 час на ден, 
за да се погрижите за себе си, 30 минути сутрин и 
30 минути вечер. Сутрин и вечер нагласяте алар-
мата точно за 30 минути и отделяте това време 
само за вашата красота. Правите процедури, 
упражнения или подреждате гардероба си,  но

точно след 30 минути, веднага щом чуете аларма-
та, ще можете да се върнете към ежедневните си 
дейности. За 30 минути можете да направите 
много: маска за лице, маска за коса, да се грими-
рате, да изсушите косата си със сешоар, да пре-
гледате 2-3 рафта с дрехи в гардероба си, да за-
несете сака и палта на химическо чистене или да 
ги вземете от шивачка, да посетите козметолож-
ката си и много други неща.

 Дълготрайният ефект от процедурите е 
втората точка, която помага на една жена да из-
глежда добре и да излъчва шик. Когато се чудите 
върху какви процедури да спрете, винаги се ста-
райте да изберете тези от тях, видимият ефект от 
които е дълготраен. Депилация вместо бръснене, 
маникюр и педикюр с използване на дълготрайни 
лакове за нокти, техники за боядисване на коса, 
които да запазят красивия цвят и блясък, дори 
след като корените са пораснали.

 И тук е време да спомена за перманентен 
грим. Той като едно бойно оръжие може както да 
унищожи, така и да спаси женската красота. Ако 
не е качествен, не е естествен, прекалено ярък, 
направен без да се вземат предвид анатомичните 
особености на лицето, ефектът ще бъде обратен. 
Такъв татуаж може да съсипе лицето дори на-

най-изявената красавица и ще «краси» лицето й 

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.

дълги години! Сигурна съм, че сте срещали 
такива жени, които съвсем спокойно могат да 
бъдат наречени жертви на татуажа. Но! Високока-
чествен перманентен грим, в естествени, леко за-
бележими нюанси, повтарящи анатомичната 
форма на дадените ви от природата вежди или 
клепачи, наистина е способно да сътвори чудо, 
създавайки тази много дългосрочна красота в 
нас. Оформени вежди, леко подчертаване на 
горния клепач - това ще направи всяка жена 
по-привлекателна. А и ще ви допринесе самочув-
ствие, когато се събуждате и преди да се греми-
рате виждате сънения си образ в огледалото, 
когато посещавате ыитнес, басейн, плаж и други 
места, където използването на грим не е подхо-
дящо. Има няколко важни момента, които трябва 
да знаете, преди да се впуснете да експеременти-
рате:

1) Перманентният грим не трябва да бъде ярък, 

2) Когато разглеждате веждите си, не се страху-
вайте от лека асиметрия, защото по природа ве-
ждите ви не са напълно симетрични. Точно там се 
крие чарът ви! Спомнете си, например, за Одри 
Хепбърн или Наталия Водянова.

3) Ако искате да направите очите си по-ярки, 
по-добре помолете да ви запълнят с мек черен 
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 Така или иначе истинската красота вклю-
чва използването и на четирите ресурса. Но тези 
прости основи понякога не са толкова лесни за 
нас. Къде да намерим време да се погрижим за 
себе си? Какво ни кара да изглеждаме наистина 
шик? Как да се научим да комбинирае дрехите за 
всеки ден от живота си? И накрая, как да видим 
истинската си красота? Що е то? Как да се 
научим да обичаме онова, което природата ни е 
дала като визия? Нека да се опитаме да отгово-
рим на тези въпроси.

Красотата иска грижи

 От една страна е толкова очевидно и есте-
ствено, но от друга... винаги нямаме време, малко 
ни мързи, липсва ни мотивация, притесняваме се, 
усещаме дискомфорт. И пак се отдалечаваме от 
красотата си. Но, каквото и да казват жените, че 
красотата е цялостното излъчване, лъчезарни очи 
и естественост, но без без такива елементарни 
неща като маникюр, педикюр, депилация, чиста 

кожа, здрава коса, наситен цвят на косата, 

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

добре поддържани вежди, снежнобяла усмивка, 
стегнато тяло красотата ни сякаш не е пълна, а и 
не е дълготрайна. Сигурно сте забелязвали, че 
когато сме в емоционален подем, на нас ни е 
много лесно да се грижим за себе си. Когато една 
жена е влюбена, назначена е за нова длъжност, 
вдъхновена е от интересна книга или филм, тя с 
огромно желание и радост се отдава на промени: 
сменя цвета на косата, глези тялото си с грижи, 
радва лицето си с различни процедури, поддържа 
тялото си в тонус. Но времето минава, вдъхнове-
нието минава, тя потъва  в безкрайна суета и сега 
не й е толкова лесно да намери време за проце-
дурите, така необходими за нейната красота.

 Що се отнася до това, какви грижи трябва 
да полагаме да останем красиви,  тук има два 
най-важни нюанса, два аспекта,  с помощта на 
които един ден ще забележите,  че грижата за 
себе си е приятна и изобщо не е трудна. Най-до-
брите ви помощници тук са „Време за красота“ и 
дълготраен ефект. „Времето за красота“ е тези 
приятни мигове от деня, които са посветени за 
красотата ви.  Например, отделете 1 час на ден, 
за да се погрижите за себе си, 30 минути сутрин и 
30 минути вечер. Сутрин и вечер нагласяте алар-
мата точно за 30 минути и отделяте това време 
само за вашата красота. Правите процедури, 
упражнения или подреждате гардероба си,  но

точно след 30 минути, веднага щом чуете аларма-
та, ще можете да се върнете към ежедневните си 
дейности. За 30 минути можете да направите 
много: маска за лице, маска за коса, да се грими-
рате, да изсушите косата си със сешоар, да пре-
гледате 2-3 рафта с дрехи в гардероба си, да за-
несете сака и палта на химическо чистене или да 
ги вземете от шивачка, да посетите козметолож-
ката си и много други неща.

 Дълготрайният ефект от процедурите е 
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клепачи, наистина е способно да сътвори чудо, 
създавайки тази много дългосрочна красота в 
нас. Оформени вежди, леко подчертаване на 
горния клепач - това ще направи всяка жена 
по-привлекателна. А и ще ви допринесе самочув-
ствие, когато се събуждате и преди да се греми-
рате виждате сънения си образ в огледалото, 
когато посещавате ыитнес, басейн, плаж и други 
места, където използването на грим не е подхо-
дящо. Има няколко важни момента, които трябва 
да знаете, преди да се впуснете да експеременти-
рате:

1) Перманентният грим не трябва да бъде ярък, 

2) Когато разглеждате веждите си, не се страху-
вайте от лека асиметрия, защото по природа ве-
ждите ви не са напълно симетрични. Точно там се 
крие чарът ви! Спомнете си, например, за Одри 
Хепбърн или Наталия Водянова.

3) Ако искате да направите очите си по-ярки, 
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красотата е цялостното излъчване, лъчезарни очи 
и естественост, но без без такива елементарни 
неща като маникюр, педикюр, депилация, чиста 

кожа, здрава коса, наситен цвят на косата, 

В играта няма нищо сложно. Съберете се с приятелки-

те си, а може и в смесена компания, важно еда има не 

по-малко от четирима участници. Едно момиче е сед-

нало на стол пред останалите играчи. Тя е актрисата,

която току-що е завършила НАТФИЗ. Останалите 

участници в играта са режисьори, които са готови да 

й предложат роля. Първо, режисьорите гледат моми-

чето, чудейки се за каква роля е най-подходяща? 

След като измислят амплоа като за нея, всеки от тях 

описва подробно ролята, в която си я представя. 

Първите роли може да са твърде познати и да не са

особено интересни, но постепенно ще се отпуснете, 

приятелките ви ще се гмурнат във фантазиите и. . .  

добре поддържани вежди, снежнобяла усмивка, 
стегнато тяло красотата ни сякаш не е пълна, а и 
не е дълготрайна. Сигурно сте забелязвали, че 
когато сме в емоционален подем, на нас ни е 
много лесно да се грижим за себе си. Когато една 
жена е влюбена, назначена е за нова длъжност, 
вдъхновена е от интересна книга или филм, тя с 
огромно желание и радост се отдава на промени: 
сменя цвета на косата, глези тялото си с грижи, 
радва лицето си с различни процедури, поддържа 
тялото си в тонус. Но времето минава, вдъхнове-
нието минава, тя потъва  в безкрайна суета и сега 
не й е толкова лесно да намери време за проце-
дурите, така необходими за нейната красота.

 Що се отнася до това, какви грижи трябва 
да полагаме да останем красиви,  тук има два 
най-важни нюанса, два аспекта,  с помощта на 
които един ден ще забележите,  че грижата за 
себе си е приятна и изобщо не е трудна. Най-до-
брите ви помощници тук са „Време за красота“ и 
дълготраен ефект. „Времето за красота“ е тези 
приятни мигове от деня, които са посветени за 
красотата ви.  Например, отделете 1 час на ден, 
за да се погрижите за себе си, 30 минути сутрин и 
30 минути вечер. Сутрин и вечер нагласяте алар-
мата точно за 30 минути и отделяте това време 
само за вашата красота. Правите процедури, 
упражнения или подреждате гардероба си,  но

точно след 30 минути, веднага щом чуете аларма-
та, ще можете да се върнете към ежедневните си 
дейности. За 30 минути можете да направите 
много: маска за лице, маска за коса, да се грими-
рате, да изсушите косата си със сешоар, да пре-
гледате 2-3 рафта с дрехи в гардероба си, да за-
несете сака и палта на химическо чистене или да 
ги вземете от шивачка, да посетите козметолож-
ката си и много други неща.

 Дълготрайният ефект от процедурите е 
втората точка, която помага на една жена да из-
глежда добре и да излъчва шик. Когато се чудите 
върху какви процедури да спрете, винаги се ста-
райте да изберете тези от тях, видимият ефект от 
които е дълготраен. Депилация вместо бръснене, 
маникюр и педикюр с използване на дълготрайни 
лакове за нокти, техники за боядисване на коса, 
които да запазят красивия цвят и блясък, дори 
след като корените са пораснали.

 И тук е време да спомена за перманентен 
грим. Той като едно бойно оръжие може както да 
унищожи, така и да спаси женската красота. Ако 
не е качествен, не е естествен, прекалено ярък, 
направен без да се вземат предвид анатомичните 
особености на лицето, ефектът ще бъде обратен. 
Такъв татуаж може да съсипе лицето дори на-

най-изявената красавица и ще «краси» лицето й 

ще се видите от такива страни, за които дори не сте 

подозирали. Тук е важно да не забравите предложените 

роли, затова е хубаво веднага да ги запишите или в 

тетрадка, или на диктофон в телефона. След като 

режисьорите се изморят, можете да се смените така 

че всяко от момичетата да се почувства желана 

актриса.

дълги години! Сигурна съм, че сте срещали 
такива жени, които съвсем спокойно могат да 
бъдат наречени жертви на татуажа. Но! Високока-
чествен перманентен грим, в естествени, леко за-
бележими нюанси, повтарящи анатомичната 
форма на дадените ви от природата вежди или 
клепачи, наистина е способно да сътвори чудо, 
създавайки тази много дългосрочна красота в 
нас. Оформени вежди, леко подчертаване на 
горния клепач - това ще направи всяка жена 
по-привлекателна. А и ще ви допринесе самочув-
ствие, когато се събуждате и преди да се греми-
рате виждате сънения си образ в огледалото, 
когато посещавате ыитнес, басейн, плаж и други 
места, където използването на грим не е подхо-
дящо. Има няколко важни момента, които трябва 
да знаете, преди да се впуснете да експеременти-
рате:

1) Перманентният грим не трябва да бъде ярък, 

2) Когато разглеждате веждите си, не се страху-
вайте от лека асиметрия, защото по природа ве-
ждите ви не са напълно симетрични. Точно там се 
крие чарът ви! Спомнете си, например, за Одри 
Хепбърн или Наталия Водянова.

3) Ако искате да направите очите си по-ярки, 
по-добре помолете да ви запълнят с мек черен 
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цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 

В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:
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цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 

говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:
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цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 

прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:
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 Когато желанието да се промениш е до-
статъчно силно и имаш поне приблизителна перд-
става, какъв резултат искаш да получиш, трябва 
да продължиш по пътя на промените. Колко и да 
е дълъг той, вече сме направили важната крачка - 
в крайна сметка първата фаза  на луната ни 
помага да събираме знания и да натрупваме 
енергия за бъдещите си трансформации.

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:
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цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:
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цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:
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цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:
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цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:
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цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

 Затвори си очите, поеми въздух и на издишване 

се пренаси на друга планета, превръщайки се в извън-

земно същество. Намери телескоп, нагласи го и разгле-

дай планета Земя. Сега виждаш различни хора, всички

те изглеждат малко странни, непознати. Уж си при-

личат, а са напълно различни. Започваш да ги раз-

глеждаш с любопитство, без преценка. За вас, извън-

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 

личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:

земните, няма критерии за красота, всички хора ви се 

струват еднакво красиви. И изведнъж спираш погледа 

си върху едно момиче, твоя прототип. Просто го гледаш 

с любопитство. Момичето е уникално. На Земята няма 

никой като нея. Никой няма такава усмивка, такива 

очи, нос, коса, тяло като нейното. Жената е специална. 

Никой не гледа на света така, както нея. Никой няма 

такава пластичност, никой не изразява емоциите си 

така, както нея. Тя е единствената на тази сътворена 

планета! Харесваш това момиче и му изпращаш любо-

вта си. Прошепни му: „За мен ти си най-красивата!“ 

Знаеш, тя ще те чуе и ще приеме думите ти. 

И тогава прелиташ космическите пространства, 

слизаш на Земята и се приближаваш към нея. Вие се 

свързвате с нея. Ти ставаш онова момиче, на което си 

се възхищавала. И, запазвайки в себе си чувството за 

любов към тази уникалност, вдишваш, издишваш и 

сиотваряш очите.

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

 Затвори си очите, поеми въздух и на издишване 

се пренаси на друга планета, превръщайки се в извън-

земно същество. Намери телескоп, нагласи го и разгле-

дай планета Земя. Сега виждаш различни хора, всички

те изглеждат малко странни, непознати. Уж си при-

личат, а са напълно различни. Започваш да ги раз-

глеждаш с любопитство, без преценка. За вас, извън-

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 

капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:

земните, няма критерии за красота, всички хора ви се 

струват еднакво красиви. И изведнъж спираш погледа 

си върху едно момиче, твоя прототип. Просто го гледаш 

с любопитство. Момичето е уникално. На Земята няма 

никой като нея. Никой няма такава усмивка, такива 

очи, нос, коса, тяло като нейното. Жената е специална. 

Никой не гледа на света така, както нея. Никой няма 

такава пластичност, никой не изразява емоциите си 

така, както нея. Тя е единствената на тази сътворена 

планета! Харесваш това момиче и му изпращаш любо-

вта си. Прошепни му: „За мен ти си най-красивата!“ 

Знаеш, тя ще те чуе и ще приеме думите ти. 

И тогава прелиташ космическите пространства, 

слизаш на Земята и се приближаваш към нея. Вие се 

свързвате с нея. Ти ставаш онова момиче, на което си 

се възхищавала. И, запазвайки в себе си чувството за 

любов към тази уникалност, вдишваш, издишваш и 

сиотваряш очите.

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:

    „Прости ми, че често те обиждам. Критикувам те 

несправедливо. Изливам гнева си върху теб, изпйскам 

си нервите. Умишлено изисквам от теб онова, което не 

можеш да направиш за мен. Вината не е твоя. Прости 

ми! Обичам те! Благодаря ти, че те имам! Благодаря 

ти за това, че си винаги с мен, без значение какво се 

случва. Благодаря ти и ми прости, че понякога не ми 

пука за теб. А ти въпреки всичко намираш в себе си 

възможностите да изглеждаш толкова красива!!!".

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

цвят пространството между миглите. Няма нужда 
от очна линия, винаги ще можете да я дорисувате 
впоследствие с молив.

4) Перманентният грим на веждите и клепачите 
наистина може да открои естествената ни красо-
та, но татуажът на устните, за съжаление, не из-
глежда много естествено, по-добре да минем без 
него.

5) И, разбира се, е много важно да си намерите 
добър специалист. Този въпрос изисква по-под-
робно проучвание: потърсете каюинет, прочетете 
отзиви, разгледайте снимките в портфолиото на 
специалиста и се доверете на интуицията си. Във 
всички други процедури по сдобиването с дъл-
готрайната красота (а те са толкова много!- удъл-
жаване на косата, ноктепластика, корекция на 
мимическите бръчки, пластика на лицето и тялото 
и пр.) основното нещо, на което трябва да се ори-
ентирате, е принцип за естественост. Много жени 
искат да изглеждат по-млади, да не им личат го-
дините. Но за една жена е важно не да изглежда 
по-млада, по-важно е да не се срамува от години-
те, а просто...да изглежда зашеметяващо! Иглеж-
дайте страхотно и скъпо!

Скъпо излъчване

 Образът да ни изглежда скъпо - това е друг 
важен аспект на красотата ни. "Скъпа жена!" Тол-
кова е страхотно, ако усещате ценността си, 
когато сте дълбоко убедена, че заслужавате само 
най-доброто — най-добрата храна, грижи, 
най-достойния човек до вас. Разбира се, вътреш-
ното усещане, вътрешната убеденост, способ-
ността да задържаме такова излъчване, поне да 
си представим, че го имаме вече е половината от 
успеха. Но не забравяйте, за да получим нещо, 
трябва и да дадем. Така че финансовите разноски 
не са за подценяване и игнориране. Народът го е 
казал: «По дрехите посрещат». Така че е време да 
изясним какво отличава «скъпа жена» от всички 
останали. Тази жена винаги изглежда шик неза-
висимо от обстоятелствата. Няма значение дали я 
виждаме на частно парти, на паркинга или просто 
на една разходка с децата си в парка. Достатъчни 
са няколко секунди, за да можем да прочетем 
важната информация и да получим първо впечат-
ление от един човек.

 Какво означава да си «скъпа», за каква 
цена става въпрос? В нашия случай това е коли-
чеството енергия, инвистирана в нас самите. Ви-
соката цена означава много енергия — влагаме 
много, за да има каво да излъчим после.

 Нека да видим какво може да увеличи или 
намали цената ви.

1) Миризми. Ароматът, който ви обгръща, е изкл-
чително важен. Парфюмът ви трябва да е скъп, 
миризмата му да е приятна, но не е лесно разпо-
знаваема. Твърде популярен, тежък, задушаващ 
или прекалено слдникав, бързо разпознаваем 
аромат позволява на другите бързо да изчислят 
цената ви. Което механично ви намалява точките 
в рейтинга на скъпа жена.

2) Изключителност. Лимитираните, бутиковите, 
ексклузивните неща са заредени с много енергия, 
която помага на жената да увеличи цената си. 
Докато масовите производства в голям тираж, 
имитациите и компромисни по качеството си 
предмети могат да обезценят дори и една истин-
ска красавица. Дали това са дрехи, обувки, 
аксесоари — няма никакво значение.

3) Луксозни брандове. Уважаеми, световно при-
знати брандове са допълнително заредени с 
огромно количество енергия на обожание, жела-
ние, успех, естетика. Цената им е висока, но на-
пълно оправдана — образът ви поскъпва точно с 
толкова, колкото плащате. Скъпият артикул не е 
просто лесно разпознаван етикет, не е само 
чанта, обувки или рокля с определен цвят, кройка 

и материал. Това е БРАНД, което е мярка за 
енергията, която се явява сума на качеството, 
творческия полет и историята. Ето защо дори 
най-качествената имитация не може да се съзте-
зава по излъчването с оригинала. Копието, което 
притежавате, няа как да направи образа ви 
по-скъп, това няма да е част от бранда, съответ-
но няма как да бъде заредено с енергията, на-
трупвана с години. Незо повече. Имитациите ще 
ви отнемат от вашата енергия, защото дълюоко в 
себе си няма как да забравите, че този предмет 
не е оригинален, ще мислте за това и ще изливате 
губите от ценната си енергия.

4) Едно нещо вместо всичко. „Нищо не състарява 
жената така, както прекалено натруфеният 
костюм“, -  забелязва Коко Шанел. И наистина 
има опасност да се подведем по скъпите неща и 
да прекалим с тях. Ако всички неща в образа на 
жената са твърде скъпи, тя започва да изглежда 
много по-възрастна от годините си. Следовател-
но, тайната, която ще ви помогне да изглеждате и 
да се чувствате скъпа и млада, е следната: едно 
или две неща от целия ви образ трябва да стру-
ват приблизително колкото всичко останало, 
взето заедно. Например: можете да си сложите 
семпла рокля, не много скъпи обувки и да допъл-
ните образа с луксозна маркова чанта. Или да 
«гарнирате» костюма от среден ценови сегмент 

със скъп дизайнерски колан и маркови ботуши. 
Или, когато слагате скъпа рокля на известна 
марка, чантата и обувките могат да бъдат 
по-семпли, образът да не е претруфен и да не 
приличате на антикварен салон. Запомнете този 
принцип и го подправете с креативността си. Така 
ще изглеждате и ще се чувствате на милион. Объ-
рнете внимание на факта, че скъпите неща не са 
само тези, които демонстрирате на всички. 
Лусозното бельо и бижута никой не ги е отменял!

5) No name неща. Случва се една жена да си купи 
рокля просто защото й харесва или й подхожда, 
дори и да не е маркова. Ако сте почитателката на 
«ноу нейм» дрехи, това в никакъв случай не е 
лошо. Десет, двадесет процента от вашия гарде-
роб могат да бъдат обикновени дрехи от среден 
ценови сегмент. НО не забравяйте да изрежете 
етикетите от тях. Това е важно по две причини. 
Първо, като отрязвате етикета, прекъсвате връз-
ката на купеното от вас съкровище с евтините, 
тиражираните неща, т. е. с нещото с ниски вибра-
ции. Второ, като махнете етикета, бързо ще за-
бравите откъде е това нещо в гардероба ви. И 
енергията ви няма да изтича напразно.

6) Колко струва роклята ви? Ако наистина искате 
да бъдете скъпа жена, никога не отговаряйте на 
този въпрос! Като произнесете цената на нещото 

по вас, веднага ще го обезцените в очите на дру-
гите. Опитайте се да сте дипломатична и да зао-
биколите въпроса за цената на всеки елемент от 
вашия гардероб. Приемете, че това е твърде 
лична информация! Престорете се на разсеяна, 
сякаш не сте чули въпроса, или кажете, че не 
помните или че това е подарък. Повярвайте ми, 
във фантазията на други хора нещата ви са много 
по-скъпи, отколкото в действителност, не бива да 
ги разочаровате.

7) Злато и скъпоценни камъни. Мисля, че невед-
нъж сте чували, че златото и скъпоценните 
камъни (диаманти, рубини, сапфири и изумруди) 
помагат на жената да създаде едно уникално 
енергийно пространството около себе си и да го 
задържа. Това се случва именно поради факта, че 
при допир с тялото ви или в непосредствена бли-
зост до него златото и скъпоценните камъни 
укрепват етерното ви тяло. Те ви правят 
по-магнетична, помагат ви да привлечете правил-
ни хора и нови възможности в живота си и не на 
последно място подсилват имиджа ви на скъпа 
жена. Не всички жени обаче знаят, че е необхо-
димо да носим тези скъпоценни бижута през 
цялото време, без да ги сваляме. Само тогава те 
наистина ще задържат и укрепят пространството 
наоколо. Тогава ще се чувствате изискана, скъпа 
жена денем и нощем - и на парти и в кварталния 

магазин. Не, това със сигурност не означава, че 
трябва да носите големи, луксозни бижута, без да 
ги сваляте през нощта.  Но е хубаво винаги да 
имате нещо златно по вас, а още по-добре, ако в 
него инкрустиран любимият ви камък. Нека това 
бижу винаги да е с вас, не го сваляйте дори и под 
душа. Какво може да бъде това? Малки златни 
обеци,  верижка с кръст,  средно голям златен 
пръстен с камък, халка, годежен пръстен, златна 
верижка- колан, златна гривна с висулка. Носене-
то на тези бижута денонощно няма да ви затруд-
ни, но след месец ще забележите резултат. Ще 
станете по-магнетична щезапочнете да се чув-
ствате скъпа и луксозна жена по всяко време на 
деня, във всяка ситуация и във всяко облекло. 
Разбира се, тези бижута ще остареят с времето - 
златото ще се надраска и камъните ще потъмне-
ят. Точно както батериите, когато така и бижутата 
имат условен срок за експлоатация. Така че, 
както казах, не е нужно да слагате големи, на-
следствени или твърде скъпи бижута и да ги 
носите всеки ден. Предназначение то им е съвсем 
друго — те ви красят на специални поводи. Но 
дори и в по-скоромните златни бижута с натурал-
ни камъни се крие голяма сила - те наистина ви 
правят по-красива!

8) Бижутата не са еднакви. От древни времена 
бижутата са символ на власт. Златните накити се 

носели само царете, придворните им и найвисше-
то църковно духовенство. Сребърните накити са 
били превилегията на търговците, земевладелци-
те и заможните граждани. Останалите метали се 
носели главно от свободните или крепостните 
селяни. Времената минават и ние сме склонни да 
обезценяваме и забравяме историята. Много на-
празно! Ако наистина искате да изглеждате като 
скъпа жена, тогава помнете, че металите, които 
трябва да носите, са злато и сребро. За щастие 
сега в магазините е представен огромен асорти-
мент от бижута, изработени от тези метали.

9) Визитка. Стилистите не винаги обръщат заслу-
женото внимание на този аксесоар. Но скъпата 
визитка е задължителен атрибут на една скъпа 
жена; тя трябва да бъде продължение на вашия 
образ, още една «черешка», която ще напомня за 
вас. Визитката е личната ви марка, вашето лого. 
Ето защо, дори ако имате корпоративни визитки, 
не забравяйте да поръчате и личните си. Напра-
вете ги по индивидуален проект, според вашата 
скица, която ще говори вместо вас и ще каже
това, за което нямате време да казвате. И, разби-
ра се, дъожателят за визитките съзо трябва да 
бъде луксозен и съвпадащ с посланието, което 
искате да излъчите.

Да бъдеш разкошна жена е толкова лесно! Но по-

някога, поради недостатъчно развит вкус или 
липса на смелостта да се комбинираме и да екс-
перементираме, дори и най-скъпите и най-ексклу-
зивните неща не ни красят. А дори и обратното. 
Така минаваме към още един важен аспект на 
красотата — умението да сме креативни и комби-
нативни.

Изкуство да съчетаваш дрехите

 Колко често една жена стои пред отворе-
ния си гардероб и... не може да си хареса нищо. 
Какво да облека днес? Рокля или панталон, ток-
чета или кецове, каква чанта да взема - черна или 
бежова. Разбира се, трябва да си признаем — 
този процес в някакъв смисъл ни доставя удовол-
ствие. Защото е цяло изкуство да комбинираме 
дрехите, да измисляме нови стилизации, това е 
творчеството, а жената обича да твори, самата тя 
е творческата енергия. Понякога обаче процесът 
на мъчителния избор е досаден, той може да 
стане непоносимо дълъг, тогава и резултатът 
няма да ни задоволи напълно. Защо ли понякога 
творческата енергия не ни е достатъчна? Ами 
защото умението да комбинираш и да съчетаваш 
дрехите не е само изкуство, това е сериозна, 
много интересна наука. Нека разгледаме три 
начина, по които жените обикновено формират 
гардероба си.

 Първият метод е спонтанен. Просто паза-
рувате и си купувате нещата, които харесвате. 
Харесвате ги по най-различни причини. Може да 
сте ги виждали в списания, във филм или на 
някоя от приятелките си. Може би просто сте ми-
навали по улица и този екстравагантен панталон 
или яркият копринен шал ви е грабнал внимание-
то, впечатлил ви е с нещо, вдъхновил за експери-
менти и сте го купили без колебание. Може би са 
ви повишили и по този повод сте решили да си 
купите официален бизнес костюм. Постепенно в 
гардероба ви се появиха всички тези неща, раз-
лични по стил, цвят и текстура. И сега гардеробът 
ви е пълен с разнообразие от цветове и форми, 
но това вместо да ви радва, ви затруднява, пречи 
да направте избор и да сглобите красив образ за 
нула време. По-често нещата, които попадат в 
гардероба ни спонтанно, не си пасват, много от 
тях не се слагат от години, а някои от тях никога 
не са били носени от вас. Това е най-неефектив-
ният начин за формиране на гардероба. Затова 
рано или късно всяка жена осъзнава, че трябва 
да смени тактиката и да подходи към въпроса 
другояче. Така тя стига до втория метод.

 Вторият метод е капсула. Вече осъзнавате 
важността на цялостния ви образ, който да е об-

мислен до най-малката подробнсот и след това 
сами или с помощта на вашия стилист започвате 

да купувате дрехи в комплекти (капсули). Напри-
мер: рокля, яке, обувки, чанта и мъниста са иде-
ално съчетани помежду си - това е един комплект. 
Панталон, блуза, жилетка, боти са друг комплект. 
По този начин събирате няколко капсули в гарде-
роба си. Ако облечете нещата от една капсула, 
изглеждате страхотно. Но щом започнете да ги 
комбинирате помежду си, ще установите, че инте-
ресните комплекти вече не работят. Сякаш тези 
капсули не са универсални, не се смесват помеж-
ду си. Този метод със сигурност е по-добър от 
първия, но не е перфектен поради факта, че 
можете да сглобите само ограничен брой прилич-
ни комплекти. Следователно, най-ефективният 
начин за формиране на гардероб е третият.

 Третият метод е стилистичен. Същността 
му се свежда до това, че трябва да определите 
личния си стил, в който искате да съществувате в 
близкото си бъдеще, да разберете кои са основ-
ните му тенденции, да се научите да виждате този 
стил в дрехи, обувки, аксесоари, връхни дрехи, 
вечерни рокли, шапки и да купувате нещата, 
съответстващи на този конкретен стил. Така уби-
вате няколко заека с един куршум: 1 - намирате 
стила си, което означава, че се превръщате в 
стилна жена, 2 - всички неща в гардероба ви са 
идеално комбинирани помежду си, дори ако се 
събуждате сутрин със затворени очи, издърпвате 

някоя блуза от горния рафт и една пола отдолу, 
със сигурност ще се паснат идеално. 3 - ще 
спрете да купувате безполезни неща, които 
никога няма да носите. Този начин за подреждане 
на гардероба е идеален и бъдете сигурна, няма 
да изглеждате монотонно, а наистина стилно! В 
крайна сметка, както веднъж каза иконата на 
стила Мерилин Дитрих: „По-добре е да изглежда-
те еднакво добре, отколкото по различен начин 
зле“. Ще научите как да изберете такъв стил 
малко по-късно, а засега е важно да помислите 
за един друг мощен ресурс за вашата красота.

Любов към красотата си

 Любовта към уникалната ни красота е 
най-основният ресурс да се чувстваме красиви. 
В края на краищата, само когато обичаме някого 
или нещо, едва тогава сме наистина готови да ин-
вестираме времето и енергията си, да дадем сър-
цето и душата си да подобрим живота на специ-
алния човек до нас. Когато обичаме, не пестим 
време и сили, тогава даваме на любимия само 
най-доброто, не се съгласяваме за компромиси. 
Тогава се случва чудо: успяваме да видим обекта 
на нашата любов дори по-добър и по-красив, от-
колкото е в реалност, защото любовта ни ни кара 
да го видим в развитие, не такъв, какъвто е сега, 
а какъвто може да стане.

 Ако познавате красотата си, познавате 
своята уникалност и я обичате с цялото си сърце, 
ако редовно се грижите за себе си, купувате 
най-добрите тоалети, търсите нови и нови реше-
ния, за да подчертаете вашата индивидуалност, 
тогава... също става магия. Но за жалост има и 
друг сценарий. Много по-често можете да видите 
жени, които искат да скрият нещо в себе си, 
жените, които се срамуват от това, как изглеждат 
или от някои части на тялото си. Много е тъжно, 
ако това се отнася за вас! Ако избягвате да се 
гледате в огледало или виждате само недостатъ-
ците си, това е толкова ужасно, колкото да тър-
сите недостатъци в мъжа си и постоянно да му 
говорите за тях. Такова поведение ще доведе 
само до дразнене и отчуждение, ще отричате 
себе си все по-силно и по-силно. За да може лю-
бовта към красотата да порасне, трябва да я от-
крием в себе си, да я обикнем с цялото си сърце 
и да не я предадем. Пътят към красотата започва 
от две важни стъпки:

1) да опознаете своята уникалност;

2) да опознаете особеностите си, тези недолови-
ми неща, които привличат вниманието на мъжете 
около вас.

 Нека разгледаме тези стъпки по-подробно.

 Опознайте своята уникалност. Фактът, че 
сте дошли на този свят с точно такъв външен вид, 
в такова тяло, с такъв цвят на кожата и косата, е 
едно невероятно чудо, разкриващо безграничния 
творчески потенциал на Вселената. Можете да 
спорите с нея през целия си живот, доказвайки й, 
че тя е сгрешила и би трябвало да изглеждате 
съвсем различно, или можете да започнете да 
служите на Вселената с вашата красота тук и 
сега. Красотата вече е услуга, да бъдеш красив 
означава да направиш света по-добър, по-красив, 
по-светъл, по-разнообразен. „Красотата ще 
спаси света“ - това не са само празни приказки. 
Когато срещнете красив човек на улицата, как се 
чувствате? Ако знаем как да приемем красотата 
на другите, как да се обогатим от нея, тогава, 
срещайки се с красиви мъже и жени, настроение-
то ни се повишава, искаме да направим нещо за 
себе си: да си купим рокля, да направим нова 
прическа. Важно е да видите и знаете своята уни-
калност:

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

 За това изследване ще ви трябват две прия-

телки. Помолете едната от тях да изиграе ролята на 

красотата в това упражнение. Поставете дланите си 

върху нейните и кажете: „Ти си моята външна красо-

та“. Помолете втората приятелка да участва като 

мъжка фигура. Поставете дланите си върху нейните 

и кажете: „Ти си светът на мъжете около мен“. Сега 

дайте на участничките малко време да застанат със 

затворени очи и след това ги оставете да заемат ня-

какво място — по личната им перценка. Попитайте 

всяка от тях как се чувстват? Как се отнасят една 

към друга? Обърнете внимание на кои части от 

тялото на фигурата на „вашата красота“ гледа фи-

гурата на „мъжката фигура“? Какво точно привлича 

вниманието й? А на какво изобщо не поглежда? Запи-

шете всичко, което чувате като обратна връзка. След 

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.

упражнението не забравяйте да премахнете ролите.

Поставяйки дланите си отгоре, кажете на момичета-

та: „Ти не си моята красота“, „Ти не си светът на 

мъжете около мен“.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

 За това изследване ще ви трябват две прия-

телки. Помолете едната от тях да изиграе ролята на 

красотата в това упражнение. Поставете дланите си 

върху нейните и кажете: „Ти си моята външна красо-

та“. Помолете втората приятелка да участва като 

мъжка фигура. Поставете дланите си върху нейните 

и кажете: „Ти си светът на мъжете около мен“. Сега 

дайте на участничките малко време да застанат със 

затворени очи и след това ги оставете да заемат ня-

какво място — по личната им перценка. Попитайте 

всяка от тях как се чувстват? Как се отнасят една 

към друга? Обърнете внимание на кои части от 

тялото на фигурата на „вашата красота“ гледа фи-

гурата на „мъжката фигура“? Какво точно привлича 

вниманието й? А на какво изобщо не поглежда? Запи-

шете всичко, което чувате като обратна връзка. След 

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.

 След като получихте първите отговори,  
още от днес можете да започнете да подчертава-
те чара си, а при избора на дрехи, прическа и 
грим да акцентирате върху значимите, магнетич-
ните си особености. Резултатът ще бъде видим 
веднага!

упражнението не забравяйте да премахнете ролите.

Поставяйки дланите си отгоре, кажете на момичета-

та: „Ти не си моята красота“, „Ти не си светът на 

мъжете около мен“.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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Втора фаза на луната. Промени. Стилове.

 Стилистите, модните експерти и критици 
продължават да спорят и да изказват най-различ-
ни гледни точки върху това, какъв принцип 
трябва да бъде основен при избора и организаци-
ята на нашия гардероб. Дали трябва да се ориен-
тираме по това, към кой от цветните типове спа-
даме, или да тръгнем от конституцията ни, а може 
би да следваме актуалните тенденции и да ги 
адаптираме към вкуса си. Мненията са много, за 
мен обаче въпросът е решен. Аз съм един от сти-
листите, които при избора на стила тръгват от 
безспорния център на женската красота - лицето. 
Не случайно народът е казал: „Лицето мома 
жени.“ Лицето ни е като бижу. Ако скъпоценният 
камък е ошлайфан правилно, ако е поставен в 
подходящата рамка, която да подчертае неговите 
достойнства и уникалност, тогава камъкът става 
луксозно, скъпо бижу. Ако естествената красота 
на лицето се допълва с правилен грим, рамкира 
се с подходящата за вас прическа, допълва се с 
дрехи, обувки, чанта, палто, аксесоари, които я 
подсилват и облагородяват, тогава непременно 
ще стане магия: от една естествена красавица ще 
се премените във фея,  която може даподлуди 
всеки мъж.

 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.

 Когато разглеждахме принципите на орга-
низацията на гардероба, споменахме, колко е 
важно да определим личния си стил. Това ще е 
стилът, към който ще се придържате в близко 
бъдеще, ще се ориентирате в основните му тен-
денции, ще се научите да го разпознавате и да 
усещате във всички регистри и подрбности.  И 
този стил ще бъде избран с оглед на уникалните 
особености на лицето ви.

 Създателите на стилизациите разгранича-
ват пет основни типа лица и съответно пет основ-
ни стила, в които уникалността на дадената ком-
бинация черти се откроява най-добре. Но преди 
да започнем да ги разглеждаме, важно е да прие-
мете едно нещо: търсейки съвет от стилисти, 
обърнете внимание върху нови интересни идеи, а 
не върху нови ограничаващи убеждения. Никой 
освен вас не може да ви забрани нищо или да ви 
ограничи в нещо. Колко често чуваме от жените: 
„Не мога да нося къси поли!“, „Прилягащите силу-
ети не са за мен, фигурата ми не е за тях!“... 
Всичко това са ограничаващите ни убеждения, 
етикетите, които сме събрали, докато разли-
ствахме модните журнали или се вслушвахме в 
мнението на многобройните експерти. Избирайки 
стила си, не търсете отговор на въпроса какво не 
трябва да носите! Потърсете отговора на въпро-
са, какво ще ви направи още по-красива, още 

по-стилна и по-изискана!

 И така! Прието е да се говори ща пет ос-
новни стила. Те са:

 - Класически
 - Естетсвен
  - Сериозно романтичен
 - Наивно романтичен
 - Драматичен

 Ще анализираме всеки от тях подробно, за 
да можете да се разпознаете или да експеремен-
тирате със стила си понататък.

 Класически стил. 
 Вгледайте се в лицата на жените като: 
Катрин Деньов, Натали Портман, Екатерина Ан-
дреева и ще видите нещо общо в тях: чертите на 
лицето са симетрични, правилни, ако изчертаем 
две линии нагоре, от ъглите на устните им, те ще 
водят до средата на зениците на очите им. Лицата 
на такива жени са статични, спокойни, когато ги 
погледнем, ние самите сякаш се успокояваме. 
Тези лица могат лесно да бъдат разделени хори-
зонтално на три равни части: чело, очи и нос, 
устни и брадичка. Те са толкова правилни, сякаш 
са начертани по линия. Такива лица нямат големи 
акценти: очите, носът и устните им не са големи. 

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Стилистите, модните експерти и критици 
продължават да спорят и да изказват най-различ-
ни гледни точки върху това, какъв принцип 
трябва да бъде основен при избора и организаци-
ята на нашия гардероб. Дали трябва да се ориен-
тираме по това, към кой от цветните типове спа-
даме, или да тръгнем от конституцията ни, а може 
би да следваме актуалните тенденции и да ги 
адаптираме към вкуса си. Мненията са много, за 
мен обаче въпросът е решен. Аз съм един от сти-
листите, които при избора на стила тръгват от 
безспорния център на женската красота - лицето. 
Не случайно народът е казал: „Лицето мома 
жени.“ Лицето ни е като бижу. Ако скъпоценният 
камък е ошлайфан правилно, ако е поставен в 
подходящата рамка, която да подчертае неговите 
достойнства и уникалност, тогава камъкът става 
луксозно, скъпо бижу. Ако естествената красота 
на лицето се допълва с правилен грим, рамкира 
се с подходящата за вас прическа, допълва се с 
дрехи, обувки, чанта, палто, аксесоари, които я 
подсилват и облагородяват, тогава непременно 
ще стане магия: от една естествена красавица ще 
се премените във фея,  която може даподлуди 
всеки мъж.

 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.

 Когато разглеждахме принципите на орга-
низацията на гардероба, споменахме, колко е 
важно да определим личния си стил. Това ще е 
стилът, към който ще се придържате в близко 
бъдеще, ще се ориентирате в основните му тен-
денции, ще се научите да го разпознавате и да 
усещате във всички регистри и подрбности.  И 
този стил ще бъде избран с оглед на уникалните 
особености на лицето ви.

 Създателите на стилизациите разгранича-
ват пет основни типа лица и съответно пет основ-
ни стила, в които уникалността на дадената ком-
бинация черти се откроява най-добре. Но преди 
да започнем да ги разглеждаме, важно е да прие-
мете едно нещо: търсейки съвет от стилисти, 
обърнете внимание върху нови интересни идеи, а 
не върху нови ограничаващи убеждения. Никой 
освен вас не може да ви забрани нищо или да ви 
ограничи в нещо. Колко често чуваме от жените: 
„Не мога да нося къси поли!“, „Прилягащите силу-
ети не са за мен, фигурата ми не е за тях!“... 
Всичко това са ограничаващите ни убеждения, 
етикетите, които сме събрали, докато разли-
ствахме модните журнали или се вслушвахме в 
мнението на многобройните експерти. Избирайки 
стила си, не търсете отговор на въпроса какво не 
трябва да носите! Потърсете отговора на въпро-
са, какво ще ви направи още по-красива, още 

по-стилна и по-изискана!

 И така! Прието е да се говори ща пет ос-
новни стила. Те са:

 - Класически
 - Естетсвен
  - Сериозно романтичен
 - Наивно романтичен
 - Драматичен

 Ще анализираме всеки от тях подробно, за 
да можете да се разпознаете или да експеремен-
тирате със стила си понататък.

 Класически стил. 
 Вгледайте се в лицата на жените като: 
Катрин Деньов, Натали Портман, Екатерина Ан-
дреева и ще видите нещо общо в тях: чертите на 
лицето са симетрични, правилни, ако изчертаем 
две линии нагоре, от ъглите на устните им, те ще 
водят до средата на зениците на очите им. Лицата 
на такива жени са статични, спокойни, когато ги 
погледнем, ние самите сякаш се успокояваме. 
Тези лица могат лесно да бъдат разделени хори-
зонтално на три равни части: чело, очи и нос, 
устни и брадичка. Те са толкова правилни, сякаш 
са начертани по линия. Такива лица нямат големи 
акценти: очите, носът и устните им не са големи. 

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 

пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Стилистите, модните експерти и критици 
продължават да спорят и да изказват най-различ-
ни гледни точки върху това, какъв принцип 
трябва да бъде основен при избора и организаци-
ята на нашия гардероб. Дали трябва да се ориен-
тираме по това, към кой от цветните типове спа-
даме, или да тръгнем от конституцията ни, а може 
би да следваме актуалните тенденции и да ги 
адаптираме към вкуса си. Мненията са много, за 
мен обаче въпросът е решен. Аз съм един от сти-
листите, които при избора на стила тръгват от 
безспорния център на женската красота - лицето. 
Не случайно народът е казал: „Лицето мома 
жени.“ Лицето ни е като бижу. Ако скъпоценният 
камък е ошлайфан правилно, ако е поставен в 
подходящата рамка, която да подчертае неговите 
достойнства и уникалност, тогава камъкът става 
луксозно, скъпо бижу. Ако естествената красота 
на лицето се допълва с правилен грим, рамкира 
се с подходящата за вас прическа, допълва се с 
дрехи, обувки, чанта, палто, аксесоари, които я 
подсилват и облагородяват, тогава непременно 
ще стане магия: от една естествена красавица ще 
се премените във фея,  която може даподлуди 
всеки мъж.

 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.

 Когато разглеждахме принципите на орга-
низацията на гардероба, споменахме, колко е 
важно да определим личния си стил. Това ще е 
стилът, към който ще се придържате в близко 
бъдеще, ще се ориентирате в основните му тен-
денции, ще се научите да го разпознавате и да 
усещате във всички регистри и подрбности.  И 
този стил ще бъде избран с оглед на уникалните 
особености на лицето ви.

 Създателите на стилизациите разгранича-
ват пет основни типа лица и съответно пет основ-
ни стила, в които уникалността на дадената ком-
бинация черти се откроява най-добре. Но преди 
да започнем да ги разглеждаме, важно е да прие-
мете едно нещо: търсейки съвет от стилисти, 
обърнете внимание върху нови интересни идеи, а 
не върху нови ограничаващи убеждения. Никой 
освен вас не може да ви забрани нищо или да ви 
ограничи в нещо. Колко често чуваме от жените: 
„Не мога да нося къси поли!“, „Прилягащите силу-
ети не са за мен, фигурата ми не е за тях!“... 
Всичко това са ограничаващите ни убеждения, 
етикетите, които сме събрали, докато разли-
ствахме модните журнали или се вслушвахме в 
мнението на многобройните експерти. Избирайки 
стила си, не търсете отговор на въпроса какво не 
трябва да носите! Потърсете отговора на въпро-
са, какво ще ви направи още по-красива, още 

по-стилна и по-изискана!

 И така! Прието е да се говори ща пет ос-
новни стила. Те са:

 - Класически
 - Естетсвен
  - Сериозно романтичен
 - Наивно романтичен
 - Драматичен

 Ще анализираме всеки от тях подробно, за 
да можете да се разпознаете или да експеремен-
тирате със стила си понататък.

 Класически стил. 
 Вгледайте се в лицата на жените като: 
Катрин Деньов, Натали Портман, Екатерина Ан-
дреева и ще видите нещо общо в тях: чертите на 
лицето са симетрични, правилни, ако изчертаем 
две линии нагоре, от ъглите на устните им, те ще 
водят до средата на зениците на очите им. Лицата 
на такива жени са статични, спокойни, когато ги 
погледнем, ние самите сякаш се успокояваме. 
Тези лица могат лесно да бъдат разделени хори-
зонтално на три равни части: чело, очи и нос, 
устни и брадичка. Те са толкова правилни, сякаш 
са начертани по линия. Такива лица нямат големи 
акценти: очите, носът и устните им не са големи. 

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 

слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 

от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Много често, когато се гледаме в огледало-
то или пък случайно си виждаме отражението 
някъде, обичаме да критикуваме това, как изгле-
ждаме. Дори да ви се струва, че тази история не 
е за вас. Спомнете си момента, когато се гледате 
в огледалото или застанете пред него сега. Какво 
се случва с вас в този момент? Най-вероятно, 
след като видяхте отражението си, вие неволно 
посегназте ла си оправите косата, изправихте се, 

коригирахте грима, променихте изражението на 
лицето си. Какво означава това? Че сте се крити-
кували и дори не сте забелязали това. Тоест ето 
какво наистина се случи с вас: преди да оправите 
косата, позата и грима си, вътрешният ви критик 
ви каза, че сте рошава, прегърбена, с недостатъ-
ци по лицето. За съжаление това ни се случва 
често, обиждаме красотата си, даже без да го 
забелязваме.

 Погледнете отражението си в огледалото, 
гледайте се поне пет минути. Извинете се на тази 
разкошна жена за критиката и обидните думи, с 
които често я обиждате. Кажете й: 

 Помислете за вашата красота. И обещай-
те на красота, че когато се видите в огледалото, 
ще я забележите. Не само формално - „Да, раз-

 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

бира се, аз съм красива, но...“ Но наистина, наи-
стина ще я видите! По начина, по който бихте 
искали мъжът ви да я забележи. Нека това да се 
превърне в парвило: когато видите отражението 
си, кажете поне един комплимент за вашата кра-
сота. И ви обещавам, че става още по-явна! Тя ще 
почувства, че наистина е необходима, и ще 
цъфти! Как цъфти любимото ни цвете, когато се 
грижим за него, поливаме го, разговаряме с него, 
подаряваме му усмивка и частичка от доброто ни 
настроение. И тогава всички ще видят красотата 
ви, ще започнат да я забелязват, ще говорят за 
нея, ще се покланят пред нея, ще мислят, мечтаят 
за нея. Тогава вашата красота ще стане очевидна.

 Вашите особености. Във външността на 
всяка жена има незо, което хората виждат, 
обичат и свързват само с нея. Това е чарът ви, 
вашите особености. Ако започнете да си спомня-
те за разни известни личности, ще забележите, че 
някои нюанси във външния им вид, техните ча-
ровни особености веднага ви се появяват пред 
очите. Например, когато мислим за Анджелина 
Джоли, почти винаги се сещаме за устните й. 
Въпреки че очите, косата, фигурата и краката й 
са безспорно красиви. Но устните бяза това, за 
което си спомнихме, въпреки че има доста из-
вестни звезди с красиви пълни устни. Но когато 
се опитаме да създадем подобен «каталог», ще 

видим, че всяко име предизвиква други асоциа-
ции. Да вземем, например, Джесика Симпсън или 
Кейт Уинслет... В първия случай виждаме една 
широка бяла усмивка, а с второто име се поя-
вяват вълнообразни къдрици и замислен поглед. 
Ако си спомним за Мерилин Монро, почти ведна-
га виждаме ярка блондинка, след това червените 
й устни, бенка и едва тогава всички други нейни 
черти. И пак можете да се опитате да се сетите 
за други известни блондинки, но в техния случай 
цветът на косата им няма да сигнален и асоциати-
вен признак.
 
 Позволете ми да ви издам една безценна 
тайна: Всеки от нас има енергийно заредени об-
ласти на лицето и тялото. Онези места, които
другите хора, включително мъжете, разглеждат 
най-често. Можете да се подлагате на диета в 
продължение на месеци, но ако талията ви не е 
толкова заредената част от тялото ви, никой няма 
да забележи, че тя е станала по-тънка. Можете 
усърдно да нанасяте грим с часове, като подчер-
тавате всеки нюанс на лицето си, но ако енергий-
но заредената ви черта е, да речем, коса или 
гърди, тогава ще получите много по-възхитени 
погледи, ако обърнете внимание на тези конкрет-
ни места. За много жени тази информация се 
превърна в истинско откритие. Само си предста-
вете колко време и усилия ще спестите, ако 

спрете да обръщате прекомерно внимание на 
онези части от тялото си, които никой не гледа, 
и вместо това отделете този ресурс, за да под-
чертаете своята „жар“. И така, как да разберете 
какви енергийно заредени области са във вашия 
външен вид? Какво е у вас, което мъжете най-че-
сто забелязват? Отговорът на тези въпроси ще 
помогне да се намерят диагностичните съзвез-
дия. Разбира се, ще получите максимални резул-
тати  в  това проучване под ръководството на  
специалист, но можете да опитате нещо сами.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

52



 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 

61



 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 
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 Фигурата на такива жени обикновено е про-
порционална, с прави линии, често наподобява 
фигурата на тийнейджър, съчетава както жен-
ственост, така и лека ъгловатост. Талията не е 
изразена или слабо изразена, бедрата и раменете 
са пропорционално еднакви. Такива жени често 
са средни на ръст или малко по-високки от сред-
ното. Движенията им са сдържани, понякога 
ъгловати.

 Основните идеи на класическия стил в об-
леклото са: стабилност, уравновесеност, симе-
трия, сдържаност, консерватизъм и краткост. 
Когато избирате цветове в дрехите, обърнете 
внимание на сивото, синьото, кафявото, спокой-
ните пастелни нюанси. Често бордо и черешови 
цветове са подходящи за жените от този стил. Но 
с лилавото трябва да внимвате, по-добре е да го 
оставите на представители на други стилове. 
Принципът на уравновесеност доминира във 
всичко: колкото по-ярък е цветът, толкова 
по-малко трябва да присъства, разрешени са 
само малки акценти, за предпочитане не повече 
от три.

 Когато избирате кройката, отдайте предпо-
читание на ясни, геометрични линии, симетрични 
модели със средна дължина и със средно приля-
гане. Полата, издържана в класиката, обикновено 
е два или три пръста под коляното.

 Текстури, материали: плътни, гладки, под-
държащи формата си текстури. В същото време 
ще е подходящ лек блясък от естествена коприна 
или приглушен блясък от сатен. Тежки плетени 
платна също са приемливи.

 Орнаменти, шарки: ивица, рибена кост, 
ромбове, принтове с вестници, стари карти, шот-

ландско каре, карето на Burberry. Умерени плисе-
та, никакви волани и драперии. Ясни симетрични 
лога като Luis Vuitton, Gucci, Fendi изглеждат 
страхотно и се вписват идеално в подобни стили-
зации.

 Офисният стил в класиката се базира 
върху сиви, кафяви и сини костюми, не много 
обемни, средни като дължина. Ежедневни дрехи: 
стил сафари, тоалети с яхтена тематика, тъмно-
сини дънки, скроени като панталон, в съчетание с 
поло риза. Вечерен тоалет: сатенена или кадифе-
на рокля до пода, без излишни елементи и 
декори, симетрична, много геометрична кройка с 
леки вълни. Естествените кожи съзо подправят 
класиката с луксовото излъчване и особената 
елегантност.

 Между другото, да добавя нещо за кожите. 
Норковото палто санглийска яка е идеална 
връхна дреха за жени от класическия стил. А 
през пролетта и есента ви съветвам да се вгледа-
те в кашмир, също така дидеално ще се впише 
класическото леко вталено палто или палтото от 
гладка кожа, шлиферът от Burberry.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на ботушите, изработени от гладка, поли-
рана кожа, на обувките с закръглен връх със ста-

билен ток от пет до седем сантиметра. Идеалната 
чанта ще бъде средна, твърда с две дръжки.

 Отделно бих искала да кажа за бижутата. 
Представителките на класическия стил са толко-
ва перфектни, че самите те вече са бижута и
въпреки това, бижутата от бяло и жълто злато с 
малки, но чисти скъпоценни камъни (рубини, сап-
фири, смарагди или жълти диаманти) няма да са 
излишни. Моля, обърнете внимание, че формата 
на бижутата трябва да е симетрична и геометрич-
на, а размерът да е среден. Между другото, 
кръгли морски бели перли със среден размер 
също са много подходящи за класическите краса-
вици. Като допълнителна украса може да фигури-
ра скъп часовник на кожена или метална каишка 
с изящно табло, на който присъстват всички де-
ления, често с римски цифри.

 Сега за прическата. Основната тенденция 
на класическия стил е спретната, блестяща коса 
и сдържани прически. Следователно дължината 
на косата за класическите красавици е най-добре 
да бъде в диапазона от средата на врата до сре-
дата на лопатките. Стилът «удължен боб» е пер-
фектен и вечен. Бретонът не се препоръчва, 
по-добре е да оставите челото си открито, за да 
могат другите да се възхищават на правилните и 
симетричените ви черти. Изберете естествен цвят 

на косата, боядисайте се в един тон. Основният 
принцип на грима в класическия стил е липсата 
на ярки акценти, за да се запази и да се подчер-
тае естествената красота и симетрия на лицето. 
За да направите това, скулптурно подчертайте 
скулите с руж. Нанесете умерен двоен акцент 
върху очите и устните, отдавайки предпочитание 
само на матовите текстури на сенките и червило-
то, без перлен блясък. Изберете сиво-кафявата 
палитра, спиралата да е черна, сива или кафява. 
Подчертайте контура на устните с молив в същия 
нюанс като червилото, т.е. естествен.

 Е, изящната, изтънчено класическата кра-
сота е готова да зарадва очите на жените и да 
събере възхитени погледи от мъжете. И ние пре-
минаваме към следващия стил, просто пленяващ 
със своята простота и натуралност.

 Естествен стил. 
 Спомнете си как изглеждат Наталия Водя-
нова, Ема Уотсън. Здрав руж, мек тен, доста не-
правилни черти на лицето, овалът на лицето е 
леко несиметричен, сякаш Създателят го е нари-
сувал на ръка.Скулите не са ясно очертани. 
Веждите често са заоблени или хоризонтални.
Носът е малък. Очите са раздалечени. Устните 
нямат ясни очертания. Косата на такива жени е 
гъста, често чуплива. Конституцията е нормална. 

Движенията са естествени, меки, понякога спон-
танни, свободни жестове.

 Естественост, мекота, простота, комфорт, 
спокойствие - това са основните идеи на есте-
ствения стил. Представете си красив уютен 
пейзаж, къщичка на село, диван близо до камина-
та, на който, увито в меко одеяло, с чаша горещ 
чай и мед, тихичко седи удобно облечено момиче, 
с естествен руж и небрежно, но много чаровна 

разпиляна коса.

 Цветовете на естествения стил са топли, 
естествени, меки и натурални: топли нюанси на 
зелено, кафяво, алено, бежово, ленено, синьо. В 
образа на естествена красота трябва да има 
повече топли нюанси. Кройки и форми: обемни, 
меки, свободни, прости, без сложни детайли, 
удобни, асиметрични, понякога безформени. Тек-
стурите са свободни, обемни: лен, плат, трико-
тажно трико, рипсено кадифе.

 Дизайнът и декорът са най-разнообразни. 
Тук са и бродериите, и мънистата, макрамето, 
всички видове плетива. Техниката пачуърк също 
спада към естествения стил. Орнаменти и шарки: 
флорални мотиви, треви и цветя. За зимни дрехи: 
снежинки, елени, коледни елхи.

 Във офис можете да сложите зелен или 
кафяв свободен костюм. Вълнен или ленен, в за-
висимост от сезона. За всеки ден е подходяща 
уютна плетена рокля в стил „уютна дреха“, 
ленени сукмани, туники, дънки с ефект на изтър-
каност, широки леко събрани тениски или асиме-
трични пуловери, които отварят едното рамо. За 
вечерна рокля е по-добре да изберете дълъг
тоалет от шифон или матова коприна, всичко това 
пак в меки и топли нюанси, или рокля-риза, из-

кусно допълнена с аксесоари.

 Връхни дрехи: кожени палта от вълк, 
лисица, подстригана норка, коза, овча кожа - 
всичко това ще отговаря на естествената красо-
та. Коженото палто трябва да бъде свободно, да 
не приляга по фигурата; прекрасно изглеждат: 
кожен елек, палто от овча кожа с необработен 
ръб с ръкавици с шевове навън, кафяво велурено 
наметало, яке от свинска кожа. Шапки: обемни 
кожени шапки или плетени със стилни плетки.

 Когато избирате обувките, отдайте предпо-
читание на меки ботуши със заоблен връх със 
стабилен ток от кожа или груб велур. Също така 
са популяза зимните стилизации в този стил са 
подходящи UGGS или високи кожени ботуши. За 
лято са одобни обувки и сандали с кожени ремъ-
чета, еспадрили на коркова платформа, обувки 
със заоблен връх с удобни, стабилни токчета. 
Изберете големи чанти от мека кожа или велур.

 Бижутата са най-важният инструмент за 
създаване на образ в естествен стил. В крайна 
сметка тук бижутата трябва да са много големи, 
масивни. По-удачно в стилизациите се вписват 
сребърните бижута с големи полускъпоценни 
камъни. Бижутата от дърво и декоративен рог 
също изглеждат страхотно на жените, следващи 

вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

този стил. Дълги сребърни обеци с полускъпо-
ценни камъни, масивни висулки, колиета, големи 
пръстени, колани с голяма катарама - без подоб-
ни бижута е невъзможно да си представим есте-
ствен стил. Часовникът трябва да е голям с 
кръгла или овална форма и кожена каишка.

 Сега прическата. Основното предимство на 
представителите на естествения стил е косата, 
която е много гъста и често пъти дълга. Колкото 
по-дълга, толкова по-добре. Ако по някаква при-
чина природата не ви е надарила с дебела коса, 
можете да я сгъстите малко, без да перкалявате. 
Цветът на косата е естествен, но не е еднороден. 
Горните кичури са малко по-светли, сякаш са це-
лунати от слънцето. Но боядисването трябва да 
бъде възможно най-леко и естествено. Най-до-
брата прическа за естествена красота ще бъде 
чиста, лъскава, гъста, леко накъдрена, пусната 
коса, стилизирана с лека небрежност. Втората по 
популярност прическа на естествена красота са 
плитките, различни сплитания, но свободни, не 
стегнати. Небрежните опашки и хлабавите плитки 
изглеждат страхотно, особено ако ги разрошите 
леко и небрежно.

 И, разбира се, правилният грим допълва 
образа на естествената красота. А в естествения 
стил гримът трябва да е такъв, че никой да не 

предполага, че изобщо го има. Ефектът трябва да 
бъде сякаш сте естествена красавица с перфек-
тен тен, здрав блясък и дебели вежди. За да на-
правите това, за вас е важно да изберете тона, 
който максимално точно да съответства на тена 
ви. Нанесете руж върху бузите внимателно, със 
заоблени движения. Веждите се очертават с 
молив или сенки върху естествения контур. 
По-добре е да оставите очите без грим или да из-
ползвате акварелната техника, така че цветът да 
е едва забележим, миглите могат да бъдат под-
чертани със сива или кафява спирала. Тук не се 
допускат ярките цветове, резки линии и перлен 
блясък! Устните е хубаво да останат неочертани, 
докоснете ги леко докосвате с прозрачен или 
розов лъскав блясък.

 Една естествена, мила, неподправена кра-
сота е готова да зарадва и да изуми мъжете и 
жените. И преминаваме към най-загадъчния стил 
— към сериозния романтизъм.

 Сериозно романтичен стил. 
 Вгледайте се в лицата на Никол Кидман,
принцеса Даяна, Лив Тайлър, Кейт Бланшет. 
Какво общо виждате в тях? Пред нас са изискани, 
загадъчни, аристократични лица с лека асиме-
трия, овалът е малко удължен и изопнат. Вижда-
ме тънки извити вежди, устни, които нямат ясни 

очертания, но образуват един приятен контур, 
притеглящ погледа ни, като усмивка на Мона 
Лиза. Тайнствени очи, леко присвити, затъмнени 
с дълни извити мигли. Високо открито чело, 
докато чертите на лицето са концентрирани в 
долната част. Телосложението е крехко, често 
слабо,  високо,  движенията на такива жени 
са бавни и грациозни.
 Идеите на този стил са: мистерия, тайна, 
поезия, възвишеност, крехкост, изтънченост, ми-

стика и аристократичност. Когато си представяме 
такива жени, въображението моментално рисува 
прекрасна бална зала, нежни ефирни красавици с 
дълги рокли, които кръжат в бавен танц. Тоалети-
те им,прическите им са обмислени до най-малки-
те подробности, движенията им са кокетни и 
съвършенни, погледът и усмивката им са загадъ-
чни и магнетични.

 Цветовете на сериозния романтичен стил 
са сложни: сиво-лилаво,лавандула, мента, резеда, 
пепел от рози, сребро, праскова, пудра, циклама, 
черно най-нежните му нюанси.

 Кройките и силуетите сложни, асиметрич-
ни, многопластови, плавни и изтънчени. Изобил-
стват каскади, драперии, гънки, волани. Тексту-
рите са деликатни, тънки, меки, многослойни. 
Тъканите са тънки, сложни по състав, гоблени, 
кадифе, дантела, шифон, гипюр, коприна, вискоза.

 Орнаменти и декорации: фантастична гео-
метрия, нежни грациозни цветя, градински цветя, 
плавни преплитания, гербове, ориенталски моно-
грами, хералдика.

 Костюмът в сиво-сини или сложни кафяви 
нюанси изглежда страхотно като офис облекло. 
Костюмът може да бъде асиметричен и украсен с 

цвете от плат. Сакото е с трапецевидна кройка, 
понякога вталено и удължено. Също така не бива 
да подценяваме копринените и шифоновите блузи 
в стилни цветове на цветя в комбинация с права 
пола. За ежедневен тоалет можете да изберете 
пуловери с драперии, дънки с необичайна броде-
рия, тениски с асиметрична кройка, дълги на-
бръчкани поли, леко падащи рокли от тънки мате-
рии с градация от тъмен до светъл цвят. Можете 
да изберете вечерна рокля от тъмна дантела на 
лека подплата, или дълга рокля с шлейф от дели-
катни материи. Интересното деколте и дългите 
ръкавици ще направят вечерния ви тоалет още 
по-привлекателен.

 Като връхни дрехи красавиците от сериоз-
но романтичния стил могат да се ориентират към 
кожени палта от норка, самур, арктическа лисица 
и сребърна лисица. Дългите вталени модели с 
асиметрична яка изглеждат много шик. Палтото 
от сложни сиво-виолетови нюанси също е неза-
меним атрибут на този стил.  Изберете шапки,  
барети, сложни кожени шапки и тези с голяма пе-
риферия. При избора на обувките обърнете вни-
мание на високи ботуши от мека кожа или от при-
лягащ плат. Връхчето на обувката е заострено, 
леко издължено, петата е грациозна и висока. Из-
берете чанти с дълга презрамка. Формата й може 
да бъде най-разнообразна,  но самата чанта 

трябва да изглежда много елегантно и изискано.

 Бижутата са най-важният атрибут на сери-
озно романтичен стил. Именно тук, в този стил, 
най-накрая се появява седефът. Това са бижута 
със седефни инкрустации и перли с неправилна 
форма. Общата тенденция при бижутата е след-
ната: те са сложни, състоят от малки части, леко 
удължени като форма. В допълнение към перлите 
юижутата са инкрустирани с полупрозрачни скъ-
поценни и полускъпоценни камъни. За този стил 
винаги избирайте удължени обеци. Металът в би-
жутата е ажурен, може да бъде сребърен или 
златен, както бял, така и жълт. Античните и се-
мейните бижута също са отличен избор за сери-
озно романтичните красавици. Часовниците в 
този стил не трябва да са обикновени. Самата 
форма на часовника може да е асиметрична.

 Както в естествения стил, при избора на 
прическа и тук даваме предпочитание на колкото 
е възможно по-дълга коса. Но косата не е пост-
ригана на черта, формира каскади. Правите бре-
тони не се препоръчват, по-добре е да оставите 
челото си отворено. Оцветяването на косата е 
сложно, в няколко тона, за предпочитане са сту-
дени нюанси.

 Възможен е гримът със силен акцент върху 

очите, техниката Smokey eyes. Използвайте сенки 
от 3-5 различни нюанса. Между другото, седеф-
ният блясък може да се появи и тук. Като опция 
фигурира очната линия и удължаващата спирала. 
Изберете руж в нежни, прасковени нюанси. Уст-
ните да бъдат сочни, без очертан контур. И ето че 
една много загадъчна, изтънчена, очарователна 
красавица е готова да заинтригува жените и да 
подлуди мъжете. А ние преминаваме към друг ро-
мантичен стил, но вече не толкова сериозен, дори 
напротив.

 Наивно романтичен стил. 
 Вижте Одри Хепбърн, Дрю Баримор, Кери
Мълиган. Лицата на представителките на този 
стил са заоблени, стремящи се към сърцевидна 
форма. В чертите и излъчването се четат детин-
ството и една мила игривост, палавост: виждаме 
го в големите кръгли очи, надигнатата сякаш от 
изненада вежда, в малкото чипо носле, в устните 
с форма на сърце или лък, в брадичката с трап-
чинка, в изразените бузки.

 Това са жени без възраст, вечно млади. 
Леки,  слънчеви,  сияйни,  обикновено малки и 
крехки, дори телата им наподобяват детската 
физика. Гласовете им са леки и звучни.

 Основните принципи на този стил са: наи-

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 

63



вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.
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вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.
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вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.
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вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.
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вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  
света на модата и стила по вашия маршрут и със 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 

сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.
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вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  

света на модата и стила по вашия маршрут и със 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.
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вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  

света на модата и стила по вашия маршрут и със 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.
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вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  

света на модата и стила по вашия маршрут и със 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

лоши цветове

Пролет
добри цветове
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вност, кокетство, откритост, лекомислие, чисто-
та, игривост, инфантилност.

 По-органично такива жени се чувстват в 
карамелените оттенъци, в природните съзвучия 
на небесно синбо и нежно зелено. Розово, тюрко-
азено, синьо, люляково, яркожълто, бяло, оран-
жево, шоколадово, кафяво, малки петна от черно 
също ще изглеждат добре върху тях. Предпочита-
ниет кройки и форми са лаконични, с висока талия 

и ясна структура. За този стил изберете модели 
без ръкави или с реглан. Дрехите с плавни силуе-
ти, малки кръгли якички, щаоблени джобове 
изглеждат прекрасно на такива жени. Текстури: 
шифон, ситно букле, гипюр, тюл, дантела, полу-
прозрачни материи, кадифени повърхности, 
лурекс.

 Орнаменти и шарки: дребни цветя, каре, 
точки,  сърца,  природни орнаменти,  пеперуди,  
принтове с анимационни герои.

 Офисното облекло в този стил предполага 
мила елегантност и игривост. В основа на стили-
зацията може да бъде вечно елегантното сако 
Chanel с кръгло деколте и скъсени ръкави. 
Полата е къса, свършва над коляното. За еже-
дневно облекло изберете къси рокли- трапеции 
или рокли с А-силует с закръглена якичка и 
ръкави три четвърти. Ако предпочитате панталон, 
много ще ви прилягат кюлоти, шорти, прав тесен 
пнталон или дънки в светли оттенъци в комбина-
ция с тениски и блузи, украсени със стилни орна-
менти. Вечерните рокли могат да включват 
волани, дантели, ръкави-фенери. А самите рокли 
могат да бъдат както дълги, така и къси.

 Идеалното за този стил палто също ще е 
скъсено, с дължина над коляно. Коженото палто 

може да е от норка, заек, чинчила. Ръкав три чет-
върт в комбинация с високи ръкавици, изправена 
яка, обшита с кожа. Вместо шапка са уместни 
барети — изглеждат мило и закачливо и отнова 
са на мода! Плетените шапки също органично се 
вписват в зарактерните стилизации. Обувки: не 
много високи ботуши, боти и ботинки, балеринки. 
Общата тенденция при обувките: заоблени 
отпред, почти винаги плоски, прозрачни токове, 
олекотени платформи. Стилизацията може да се 
завърши с малка чантичка, която запазва форма-
та си. По-удачно се вписват заоблените форми с 
тик-так закопчаване.

 Бижута: дълги обеци, акуратни пръстени и 
колиета. По-добре е да се спрете върху жълто 
злато. Малки кръгли цветни перли, полускъпоцен-
ни камъни. Малък или среден часовник с кожена 
каишка и с кръгла форма, таблото може да е 
цветно и закачливо.

 Прическа: най-често дължината на косата е 
средна. Много органично изглеждат опашките, 
често небрежни, всички видове плитки. Карета, 
наивни къдрици, къс бретон над веждите. 

 Гримът е наивен и естествен - романтични-
ят стил не е много ярък. Равномерен тен, цветен 
руж, който да подчертае кръглите бузки, дискрет-

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

на очна линия на горния клепач, тъничка и леко 
извита нагоре, черна спирала и червило с цвят 
карамел ще направят образа завършен и още 
по-миловиден.

 Драматичен стил.
 Погледнете лицата на драматичните краса-
вици: Анджелина Джоли, Моника Белучи, Кейт 
Уинслет, Софи Лорен. Лицата на тези жени имат 
„скулптурен“ характер, изглежда, че те са извае-
ни с всичките им релефни особености. Овалът е 

ясен, ъгловат с високи, ясно изразени скули. 
Често формата и изражение на очите наподобява 
тези на хищник, веждите са гъсти и дълги с много 
красноречива форма. Има нещо особено в 
лицето, нещото, което не се вписва изцяло в хар-
монията на правилните черти - може би носът или 
устата са голем, може би очите са събрани или 
отдалечени и т.н. Изяществото и монументалност 
могат да бъдат проследени във визията на този 
тип жени, които имат късмет да остаряват много 
красиво. Гласовете на хората от драматичния 
стил са малко по-ниски от очакваното, речта е 
уверена, интонациите са размерени и уравнове-
сени. Основните принципи на този стил са сексу-
алност, шик, лукс, величие, мощ, широкоскрое-
ност, театралност, провокация, динамика и край-
ности.

 Цветовата палитра, отговаряща на драма-
тичните очаквания, може да включва черно, 
бордо, бяло, златно, червено, сребърно, лилаво, 
яркосиньо, оранжево, пурпурно, яркожълто, 
фуксия. Тук е най-важното, че този стил обича 
контрастни цветови комбинации. Силуетите по-
втарят извивките на тялото, те са плътно прилеп-
нали или напротив, по-обемни с корсетната част 
отгоре, приема се мини и макси дължини, остра 
асиметрия, големи разрези, високи цепки, декол-
тета или яки-стойки. И отново пред нас контраст-

ните комбинации във форми. Текстурите са 
гладки, блестящи, те добре запазват формата и 
са податливи на архитектурни наслагвания. Мате-
риали и декор: брокат, лачена кожа, кадифе, дан-
тела, сатен, пайети, кристали, тънък еластичен 
трикотаж, органза.

  Често срещани орнаменти: барокови моно-
грами, ярки контрастни композиции, изображения 
на хищни животни, златно везмо, сребърни и 
златни ширити, големи кристали, големи цветя, 
остри линии и форми, звезди, кръстове, геоме-
трична абстракция, контрастни ивици.

 Офисното облекло от този стил е костюм 
от най-тъмните нюанси на сивото, синьото или 
кафявото в контрастна комбинация с цвета 
"пепел от рози". Лилав и червен костюм също ще 
стои страхотно. Горнището често е конструирано 
на корсетен принцип, то е плътно прилепнало, с 
остро рамо и остри ревери. Конична пола или 
панталон, подчертаващи линията на бедрата. 
Като ежедневно облекло са органични прилепна-
лите рокли в наситени цветове и големи симе-
трични орнаменти, леко над коляно с дълбоко де-
колте, или напротив, със затворен връх. Тъмни 
протрити дънки, много тесни или много широки 
тениски, често украсени с кристали, пайети или с 
принтове на диви животни. Във вечерните тоале-

ти се наблюдава контраст в дължина и форма. 
Основният принцип на вечерна рокля тук е: 
"По-добре прекалено, отколкото недостатъно...". 
Високите цепки и дълбоките деколтета, корсетни 
дълги костюми допринасят за едно особено, теа-
трално излъчване, което позволява да има интри-
га, игра, шик.

 Много органично в тази концепция се впи-
сват кожените палта, особено от чинчила, норка 
или самур, украсени с кристали или други инте-
ресни и ярки елементи. Цветът на кожата може 
да бъде натурален или с подчертани тигрови или 
леопардови шарки. Можете също така да помис-
лите за черно вталено палто с театрална, кожена 
яка. Пелерините от лачена кожа и от кожата на 
влечуги също ще украсят перфектно драматична-
та красота на фаталната жена. Вместо шапка е 
уместна комбинацията от шал плюс очила. Макар 
че за някои ситуации е подходяща истинска 
шапка с голяма периферия или обратното, малка 
плътно прилепнала шапка с воал. Обувки: високи 
боти с връзки, тесни ботуши, чизми, токчета. Об-
увките имат остър нос, кожата е или гладка, или 
лакова, или имитираща кожата на влечуги. Обув-
ките могат да бъдат декорирани с камъни и мъни-
ста. Чанти: имитиращи кожата на влечуги, гладка 
полирана кожа, лак, велур, текстил. Чантата е с 
твърда форма. Размерът й не е от значение. 

Дръжката може да бъде къса или напротив, дълга 
за през рамо. Декорът е богат и разнообразен - 
големи катарами, бродерии, кристали.

 Бижутата са големи, богати, луксозни, из-
работени от бяло и жълто злато или сребро, ин-
крустирани с големи камъни или кристали със 
сочни цветове. Диамантите в големи златни 
обеци, гривни и пръстени са чудесен избор за 
този стил.  Кристалите Сваровски е  още една 
опция да сте сияйна и неподражаема. Като доръ-
лнение изберете кръгъл часовник с черно табло, 
богато декориран с най-различни камъчета. Сия-
нието никога не е достатъчно!

 Прическите са графични, изчистени, с кон-
трастиращ обем или с равен бретон. Оптималната 
дължина на косата се колебае от средна — до 
рамене, и стига до много дълга — чак до кръста. 
Идеалната прическа ще представлява конска 
опашка или вързана на кок коса. За притежател-
ките на къдрави коси добрата новина е, че много 
естествено ще се вписват «дивите» къдрици. 
Цветът на косата също предполага крайности - 
или ярка блондинка, или истинска брюнетка.

 Използвайте принципа на двойния акцент в 
грима, т.е. подчертайте както очите, така и устни-
те. Това е единственият стил, в който тази техни-

ка може и трябва да се използва. Smokey eyes, 
дълга ориенталска очна линия, графично очерта-
ни устни и червено червило. Не забравяйте да 
скулптурирате лицето, като подчертаете скулите 
си и да изсветлите изпъкващите части на лицето. 
И образът на фатална жена, подлудяваща само с 
един поглед, е готов!

 Как да изберете своя стил
 Може би, като четете описанието на 
най-различни стилизации, успяхте да се разпо-
знаете в някой от типажите. Може би ви се стори, 
че комбинирате два или три стила наведнъж — 
много често се случва точно това. Или, което 
също не е рядкост, успяхте да разпознаете типа 
на визията си, но абсолютно не харесвате имиджа, 
препоръчан за този вариант, и ви допада точно 
противоположен начин на обличане.  Какво да 
правите тогава? Как да изберете правилния стил 
за себе си?

 Първо ви препоръчвам да започнете от  
това да се снимате без грим. След това да срав-
ните снимката си с образите на жените -предста-
вителки на различни стилове. Попитайте поне 
петима от вашите приятели или колеги за мнение-
то им, към коя група според тях спада вашият 
образ. След това проверете нещата на практика. 
И д е т е  в  м а г а з и н  и  п р о б в а й т е  н а й - р а з л и ч н и  

дрехи, които харесате. Първо само ги пробвайте, 
не е нужно да ги купувате веднага. Поживейте 
малко с въпроса: „Ами ако се обличам така? Ако 
всички тези неща наистина ме изразяват?" На-
правете си снимки от пробната в магазина, а 
вкъщи, вече в спокойна обстановка разгледайте 
тези снимки, оценете себе си в нови тоалети. 
Пробвайте и друг стил, поживейте в него. С инте-
рес и любопитство фиксирайте новите си образи. 
Ако вашият вид външен вид може да съответства 
на няколко стила наведнъж, позволете си да по-
живеете в тях,  вслушайте се в чувствата си,  в 
какъв образ ви е по-комфортно. А след всички 
проби си напарвете избор със сърцето си.  Не 
мислете, че правите избор не до края на живота 
си, това е само експеримент за последващите ня-
колко години. Но все пак е много важно да напра-
вите някакъв избор. Изборът означава решение, 
това е решението ви да бъдете стилни! Не можете 
да бъдете стилни, ако бързате и прелитате от 
една модна тенденция към друга. Само след като 
сте взели решение за вектора на движението, 
можете наистина да се развиете, да станете 
по-стилна, по-красива. Това е като да изберете 
една професия, като да изберете партньор в 
живота.

 Ако изборът е направен, вие сте обвързани 
с  него,  обещали сте да сте последователни и 

верни. Тогава Вселената започва да ви помага. В 
магазина попадате на нещата, които ви липсват в 
стилизациите, разлиствайки списанията, започва-
те да се натъквате на нови, интересни идеи и 
комбинации. Постепенно гардеробът ви започва 
да се сглобява като пъзел. Рокли, костюми, 
обувки, дамски чанти, бижута... събирайки необ-
ходимите предмети, вие сякаш избърсвате замъ-
глената си идея за идеалния образ с кърпата на 
интуицията и добрия вкус, да се изясни и да на-
влезе в живота ви. И... един ден се събуждате и 
осъзнавате, че вече си имате собствен стил и
почерк, че сте красива жена.

 Случва се обаче с цялото си сърце да харе-
сате стила, който не съответства на визията ви. В 
този случай не е нужно да си казвате тъжно: „О, 
това не е за мен!“ Позволете си да опитате, пожи-
вейте в него. Ако наистина го искате, следвайте 
желанието си. Но без да бързате, спокойно и 
осъзнато. Не забравяйте да приведете лицето си 
в съответствие със стила, в който искате да 
съществувате. Правилният грим, правилната при-
ческа и свежият цвят на косата ще ви помогнат за 
това. И тогава, като си позволите да поживеете в 
стила, към който се стреми душата ви, рано или 
късно ще бъдете доволна от него и... търсенето 
ще продължи. Позволете си да се движите през  

света на модата и стила по вашия маршрут и със 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.
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собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Лято добри цветове лоши цветове
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собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

лоши цветове

Есен
добри цветове
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 Сега си затворете очите и си представете иде-

алния си образ, сякаш го виждате пред вас, на модния 

подиум. След това мислено го пренесете в средата, в 

която живеете сега. Заобиколете тази идеална жена с 

вашите приятели, колеги, шефове. И вижте какви про-

мени настъпват в нейния образ , какво трябва да се 

премахне или обратно, да се добави, за да й е полесно 

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

да се впише в тази среда. Помислете къде, в  каква 

среда искате да бъдете след една година? Преместете 

изображението си там. Погледнете хората около вас. 

Помислете, кой искате да впечатлите с образа си освен 

вас самата? Кой е основният ви зрител? Какво се про-

меня, появява се във вашето изображение тогава? 

Отворете си очите. Запишете или скицирайте всичко, 

което видяхте.

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.
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 Сега си затворете очите и си представете иде-

алния си образ, сякаш го виждате пред вас, на модния 

подиум. След това мислено го пренесете в средата, в 

която живеете сега. Заобиколете тази идеална жена с 

вашите приятели, колеги, шефове. И вижте какви про-

мени настъпват в нейния образ , какво трябва да се 

премахне или обратно, да се добави, за да й е полесно 

собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

 И когато приключите,  направете една 
крачка напред, в пространството за действия в 
живота си. Затворете очи отново.

Отворете си отново очите, запишете отговорите 
на въпросите, вдишайте дълбоко и издишайте.

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

да се впише в тази среда. Помислете къде, в  каква 

среда искате да бъдете след една година? Преместете 

изображението си там. Погледнете хората около вас. 

Помислете, кой искате да впечатлите с образа си освен 

вас самата? Кой е основният ви зрител? Какво се про-

меня, появява се във вашето изображение тогава? 

Отворете си очите. Запишете или скицирайте всичко, 

което видяхте.

 Погледнете, как изглеждаживотът ви сега. 

Преместете този образ в полето за действие.

Отговорете си на въпроса, какво най-често трябва да 

правите в живота си? С какво се занимавате? Доколко 

сте физически активна? Къде често ходите, дали се 

движите или повече седите на работното си място? 

Излизате ли с приятели, разхождате ли се с децате 

си? Докато си представяте пространството за дей-

ствие в живота си, как се променя визията ви? Какво 

се появява или изчезва в нея? Ами ако се представите 

след една година? Какво искате да правите, къде 

искате да живеете? 

Какви подробности виждате тогава?

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.
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собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

 И направете още една крачка напред, на-
влизайки в пространството на знанието.

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

 Като си отворите очите, запишете отгово-
рите, които сте получили.

 Отново направете крачка напред, влизайки 
в пространството на вашите ценности.

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

Затворете си очите, представете си образа си, по-

гледнете тази жена сякаш отвън и си отговорете на 

въпроса, какво знаете за нея? Какво можете да 

кажете за нея, гледайки само нейния образ, какво е 

първото ви впечатление за нея? И какво искате дру-

гите да разберат за вас? Какво впечатление искате 

да имат хората, които ви виждат за първи път? С

какво искате да бъдете известна след една година?

Затворете си очите и насочете вниманието си към 

центъра на гърдите,към слънчевия сплит, в който 

живее душата ви. Свържете се с нея, усетете как ди-

шането ви става по-дълбоко и спокойно, сърцето ви бие

равномерно. А сега произнесете думата „Красота“. По-

вторете я наяколко пъти на глас, тихо или високо. 

Какво отеква във вас, когато чуете тази дума? Красо-

тата е огромна ценност сама по себе си.  Красотата

вдъхновява, спасява, събужда любовта. Да бъдеш 

красива е вече услуга. И така, на какво искате да 

служите с красотата си? За какво искате да

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

вдъхновите хората с тази красота, която прите-

жавате? Какво искате да създадете на този свят 

чрез красотата си?

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

77



собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

 Отворете си очите и запишете най-важните 
отговори, които са ви дошли сега.

 А сега направете последната крачка напред, 
затворете си очите и навлизте в пространството 
на вашето щастие.

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

Затворете си очите и насочете вниманието си към 

центъра на гърдите,към слънчевия сплит, в който 

живее душата ви. Свържете се с нея, усетете как ди-

шането ви става по-дълбоко и спокойно, сърцето ви бие

равномерно. А сега произнесете думата „Красота“. По-

вторете я наяколко пъти на глас, тихо или високо. 

Какво отеква във вас, когато чуете тази дума? Красо-

тата е огромна ценност сама по себе си.  Красотата

вдъхновява, спасява, събужда любовта. Да бъдеш 

красива е вече услуга. И така, на какво искате да 

служите с красотата си? За какво искате да

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

вдъхновите хората с тази красота, която прите-

жавате? Какво искате да създадете на този свят 

чрез красотата си?

Представете си себе си като абсолютно щастлива 

жена. За всеки от нас щастието се крие в нещо

различно. Какво е щастието за вас? Представете си 

себе си в онзи период от живота, когато мечтите ви 

вече са реалност. Щастливи сте в любовта, осъзнали 

сте се като жена, приели сте съдбата си, намерили 

сте своето място като професионалист, животът ви 

е пълен с интересни впечатления, приключения ... Как 

изглеждате там? Как се чувствате? С какво сте обле-

чена? Не забравяйте да се вгледате в изражението на

лицето си. Тук и сега почувствайте как всички образи, 

които са ви посетили по време на тази практика, се 

обединяват в един единствен образ. В образа, който 

съдържа всички ваши ценности, всички знания за вас, 

които искате да предадете на хората. Това е образът, 

който ви позволява да бъдете

красива, уникална. Образът, в който сте обичана и 

приета, призната на този свят. Образът, в който ви е 

удобно да живеете всеки ден от живота си. 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.
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собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

Представете си себе си като абсолютно щастлива 

жена. За всеки от нас щастието се крие в нещо

различно. Какво е щастието за вас? Представете си 

себе си в онзи период от живота, когато мечтите ви 

вече са реалност. Щастливи сте в любовта, осъзнали 

сте се като жена, приели сте съдбата си, намерили 

сте своето място като професионалист, животът ви 

е пълен с интересни впечатления, приключения ... Как 

изглеждате там? Как се чувствате? С какво сте обле-

чена? Не забравяйте да се вгледате в изражението на

лицето си. Тук и сега почувствайте как всички образи, 

които са ви посетили по време на тази практика, се 

обединяват в един единствен образ. В образа, който 

съдържа всички ваши ценности, всички знания за вас, 

които искате да предадете на хората. Това е образът, 

който ви позволява да бъдете

красива, уникална. Образът, в който сте обичана и 

приета, призната на този свят. Образът, в който ви е 

удобно да живеете всеки ден от живота си. 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.
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собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.
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собствената си скорост.

 Типове външност
 Вече сме споменали, че изборът на стила 
се определя според формата на лицето ви. И все 
пак цветните палитри според типа на външността 
могат да бъдат чудесни помощници при оформя-
нето на вашия гардероб. Във всеки от петте 
стила, за които говорихме, се приемат определе-
ни цветове, но тази гама е доста широка. Как да 
изберем в рамките на вашия стил цветовете на 
дрехите, които да са най-подходящи за вас? Ще 
бъде много по-лесно да направите това, ако 
определите вашия цветен тип.

 Стилистите наричат това сезонен метод за 
анализ, понеже в названието активно фигурират 
годишните времена: зима, пролет, лято и есен. 
Основните критерии за подобна класификация са: 
преобладаването на общ топъл/студен тон в 
цвета на кожата, косата и очите, както и степента 
на тяхната яркост, наситеност и контрастност. Не 
е трудно да разберете към кой тип спада визията 
ви, но имайте предвид, че методът често греши. 
Дори ако се отнасяте с абсолютно доверие към 
препоръките и гамата, описваща определен 
сезон, около двадесет процента от палитрата на 
този цветен тип може да не ви подхожда. При това 
съвсем успешно тези двадесет процента можете 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

да запълните с цветовете и съчетанията от други 
цветни типове.

 От уроците по рисуване в училище си спом-
няте, че има топли и студени нюанси на цветове-
те, както и неутрални цветове: черно, бяло, 
кафяво, сиво-бежово, зеленикаво. И също така, 
важни са следните параметри: яркост, насите-
ност, прозрачност и светъл/тъмен нюанс. 
 Цветен тип Зима предполага: студени, 
тъмни, наситени нюанси.
 Цветен тип Пролет: топли, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Лято: студени, светли, пастелни 
нюанси.
 Цветен тип Есен: топли, тъмни, богати 
нюанси.

 Сега, нека разгледаме цветните типове 
по-подробно.

 Цветен тип Зима. 
Както казахме, този сезон предполага студени 
цветове, контрастни съчетания. Жената-зима е 
лесно разпознаваема, първото нещо, което се за-
белязва е контрастът между цвета на кожата и 
цвета на косата й. Такъв типаж често има светло, 
почти порцеланово лице, косата обаче е тъмна 
или дори катранено-черна. Този подтип спада 

към «контрастна зима»,  макар че много често 
се среща и вариант „зима с ниска контрастност“. 
Косата на такива жени има по-меки нюанси: 
тъмнокафяви, градации от горчив шокола
до тъмнопепеляво, кожата е мургава с маслинен 
подтон. Среща се и обратният контраст — тогава 
косата е много светла, почти сламена, а кожата
е мургава. Много често жените от този тип не са 
доволни от цвета на косата си, смущава ги пепе-
лявия подтон, заради който биват наречени «сиви
мишки». Но стилистите настояват, че за този 
цветен тип по-удачно ще бъде да се запази есте-
ствения цвят на косата или да го подсилите с 
максимално доближен до натуралния студен от-
тенък. Цветовете, прилягази за жените-зими, са 
най-ярките, най-контрастните от цялата палитра, 

но неизменно студени: снежнобяло, яркочерно, 
кървавочервено, рубинено, пурпурно, фуксия, 
тъмнолилаво, тъмнозелено, небесно синьо.

 Цветен тип Пролет. 
Пролетта се характеризира с преобладаването на
топли оттенъци във визията. Жените от този тип 
имат кожа с цвят на парскова с деликатен, зла-
тист подтон с нежнорозови бузи. Първото впечат-
ление от тази визия е излъчването на естестве-
ност и свежест. Често по лицето на такива моми-
чета има кафяви лунички, които придават пала-
вост и невиност на целия образ. Косата на такива 
жени е с жълтеникави нюанси: топлите оттенъци 
на светлокафяво, сламено, естествено русо, има 
и червенокоси жени с медена коса. Счита се, че 

косата на този цветен тип изгаря неравномерно, 
затова често пъти се получават по-светли кичури 
със същия топъл оттенък. Цветовата палитра 
включва естествени, нежни и топли нюанси; не 
контрастни, а пастелни, почти прозрачни цветове. 
Тук са всичките оттенъци на жълто, оранжево, 
жълто-зелено, цвят на карамел, чаена роза, пор-
токалено, коралово, топлите нюанси на розово, 
цвят на кайсия, млеен щоколад, кафе с мляко, 
светлосиньо, люляково и нежно лилаво.

 Цветен тип Лято. 
Този цветотип е красив по своему.  Цветът на 
кожата на такива жени е бледорозов или с нежен 
маслинен подтон. Кожата изглежда прозрачна, 
понякога дори можете да видите мрежичка от 
кръвоносните съдове под нея. На лицето можете 
да видите деликатен розов руж. Луничките са 
рядкост, но не са бежови, а сивкави. Коса с пепе-
лява, руса с сив подтон, от всичките сламени от-
тенъци до тъмноруси. Ако сте жена-лято, стили-
стите не ви препоръчват да сменяте цвета на 
косата си кардинално — за този тип не е характе-
рен силен контраст между цвета на кожата и  
косата, иначе хармонията ще се загуби. Цветове-
те на лятната палитра са студени и неутрални, 
нюансите не са ярки, за предпочитане са сложни, 
многоцветни съчетания. Оттенъците са богати и 
сочни: червена боровинка, малина, лавандула, 

розово, седефно, сиво-розово, череша, червено 
вино, телесно, цвят на шампанско, слонова кост, 
каки, смарагд, синьо-сиво, морскосиньо.

 Цветотен тип Есен. 
Есента предполага една топла палитра с най-
различни нюанси. Кожата на жените от този тип 
може да бъде или светла, или доста тъмна: с цвят 
на слонова кост, праскова, златисто-бежова,
бронзова, маслинена. Тенът наподобява жени-
те-пролет, но тук вече не се среща характерния 
за предигния тип розов руж. Много от жените 
имат лунички и кожата им лесно изгаря на 
слънце. Най-типичната визия е една червенокоса 
красавица с топъл меден подтон и шепа лунички 

по лицето и тялото. При боядисването е хубаво 
да се избягват студените, сиви нюанси. Есенната 
палитра е топла и богата: кремаво-бежово, медено, 
цвят на горчица,  оранжево,  ръждиво-кафяво,  
бронз, къри, кафеникаво, червено, маслинено, 
зелена ябълка, борови иглички.

 Това, което е вътре, е отвън.
 Както каза Коко Шанел: "Ако сте били по-
разени от красотата на някоя жена, но не можете 
да си спомните с какво е била облечена - значи 
тя е била облечена безупречно." Но какво означа-
ва да си облечен безупречно? Сигурна съм, че 
вече сте направили много стъпки по пътя към 
вашата красота. Имате ясна визия накъде се 
движим, към коя посока и към кой от стиловете 
да се ориентираме. В гардероба ви започнаха да 
се появяват нови неща, които ви правят особено 

привлекателна. Дори ако образът на идеалната 
красота, която да ви приляга само на вас, е вече 
в главата ви, не е достатъчно да имате само това 
изображение. Ще го кажа по друг начин: за да се 
превърнете в истински стилна жена, не е доста-
тъчно да притежавате само знанията за това, кое 
ви подхожда, а кое не. Важно е да адаптирате 
новия си образ към вътрешниет си нагласи, да 
комбинирате вътрешната си същност и външната 
си визия. Едва тогава стилът става наистина ваш. 
Тогава преставате да бъдете просто жена, която 
имитира начина на обличенето, а придобивате 
нещо уникално, ставате неподражаема жена. И 
така, с какво е важно да съотнесетевизията си?

 Първо трябва да я свържете със средата, в 
която се намирате сега, и със средата, в която 
искате да бъдете. За да направите това, по-добре 
се изправете и вземете химикалка и лист хартия, 
за да можете да фиксирате усещанията и визуа-
лизаиите си. Застанете така, че да има свободно 
място пред вас, поне три или четири метра.

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.
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 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.
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 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.
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Пълнолуние. Кулминация. Посвещение. 
"Преклонение пред красотата"

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 

възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.
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 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.
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 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.
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 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

87



 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.
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 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.
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 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Отворете си очите и се опитайте да го опи-
шете възможно най-точно. Можете да го запише-
те с думи на хартия или да използвате диктофон,
възможно ще поискате да го нарисувате - всички 
методи са добри, важното е този образ да се за-
печата в паметта ви.

 Сексуалността на вашия образ.

Когато жените избират стила, който да им под-
хожда, често се питат, кой от петте е най-секси? 
Отговорът е очевиден: всички стилове могат да
бъдат много секси, защото сексуалността не се 
появява отвън, а се внася от самата жена. За да 
«подправите» научената информация за това, 
какво ви отива и подхожда, с малко чар и магне-
тизъм, трябва да разберете какво е сексуалност. 
За съжаление много жени не възприемат този 
термин съвсем правилно. Повечето хора предста-
вят сексуалността под формата на прекалено из-
рязано деколте, неприлично къса пола, чизми, 
ярко червило, мрежести чорапи, тедък парфюм, 
полепнали рокли и т.н. Но не, това не е сексуал-
ност - това е вулгарност. А вулгарността изобщо 

не е привлекателна. Мъж рядко ще приеме такава 
жена сериозно, да не говорим за бизнес партньо-
ри. Единственото място, където такова облекло е 
подходящо, са тематични партита или еротични 
игри. Във всички останали случаи подобни образи 
таят повече вреда, отколкото са полезни за който 
и да било. 

 Как се разкрива истинската сексуалност? 
Сексуалността е термин, получен от думата 
«секс»,  но не като процес,  а  като пол.  В този 
смисъл сексуалността не е нищо повече от при-
надлежност към собствения си пол. Секси мъж 
е мъж, в чийто образ е максимално подчертана 
неговата принадлежност към мъжкия пол. Секси 
жена съответно е жената, която с визията си под-
чертава или обиграва максимален брой признаци-
те,  които я отнасят към женския пол.  И какво 
точно се възприема като тези маркери за жен-
ственост? Всичко това, което я отличава от 
мъжете. Нека сравним мъжки и женски образ, 
тогава всичко ще стане пределно ясно. Погледът 
ни ще се движи отгоре надолу:
1) Първата разлика, която привлича вниманието 
ни, е косата. При мъжете косата обикновено е 
къса, за жените - дълга. Има много обяснения, 
научни и мистични, защо жената трябва да носи 
дълга коса. Може би причината за това е допъл-
нителната енергия, която се съдържа в косата. 

Може би естественият подбор е запечатал дълга-
та  коса  в  генетичната  памет  на  човека  като  
маркер за здраве на бъдещата майка, съответно, 
и на детето. Така или иначе от древни времена 
мъжът, когато е изправен пред избора на бъде-
щата си партньорка, отдава предпочитание на 
жени с дълга коса. Разбира се тук ще се сетите, 
че има и такива мъже, които твърдят, че обичат 
късите прически. Това е така, но не е изцяло 
вярно. Известно е, че съществуват два основни
«стандарта» на женственост и секусуалност. За-
падният стандарт е въплътен в образа на курти-
занка, а източният стандарт - в образа на гейша. 
И ако на запад пуснатата дълга, буйна коса е 
знак, символ на женствеността, на изток да пока-
жеш врата, да направиш седмия прешлен видим... 
се смята за връхната точка на женската сексуал-
ност. Следователно мъжете, които обичат къси 
прически, просто искат да видят седмия прешлен 
на любимата си. Така че първата стъпка в това да 
бъдете секси е да имате здрава коса с дължина-
та, оптимална за вашия стил.
2) Втората разлика е врата. Мъжете имат къс, 
широк врат. На жените пък природата е подари-
лаа тънка и дълга шия. Можете да подчертаете
изяществото на врата си с обеци, мъниста или 
колие. Това ще ви направи още по-привлекателна.
3) Третата разлика е раменете и ръцете. Мъжете 
имат широки рамене и силни ръце, жените прите-

жават тесни рамене и доста тънки ръце. Ние под-
чертаваме тази особеност, когато носим гривни и 
пръстени и избираме дрехите, които да подчерта-
ят крехките ни рамене. Също така женственност-
та може да бъде подчертана с интересни чанти с 
дълни дръжки.
4) Четвъртата разлика се крие в това, което об-
разно се нарича „китара“. Това е контурът, който 
получаваме, отчитайки линията от гърдите към 
талията и ханша. Очевидно е, че мъжкият силует 
няма нищо общо с женския. Ако природата ви е 
наградила с красиви извивки, подчертавайте ги, 
защото когато го парвите, по този начин подчер-
тавате своята сексуалност.
5) Петата разлика са краката ни. Мъжът има ма-
сивни, покрити с косми крака. Краката на жената 
са значително по-тънки и идеално гладки. Също 
така, не забравяйте, че мъжът носи панталони, а 
секси жена предпочита поли и рокли. Тънкие гле-
зени винаги можете да подчертаете с особени 
обувки или с нежна верижка. Освен това краката 
на мъжа са големи, а на жената по-малки, по-
грациозни. Обикновено разликата е по-видима, 
ако носите обувки или ботуши с ток. 
7) Грим. Мъжете не се гримират, но жената 
винаги подчертава сексуалността си с него.
 
 Така че, като зачитаме контрастите, когато 
майсторски се възползваме от пердимството да 

сме различни, позволявайки на мъжа да разбере, 
че не сте като него, привличате вниманието му, 
интригуваме, вълнуваме въображението му с кра-
сотата, която е вътре и отвън.

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

90



успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят
елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 
година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-
чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 
тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят
елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 

година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-
чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 
тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

Трета и четвърта фаза на луната. Да се отървем 
от всичко ненужно. Завършек.

 Красотата иска жертви! Това е едно от 
твърденията за красотата, от което изтръпвам. 
Същността на твърдението обаче е вярна — да, 
красотата иска жертви, но не такива, за които си 
мислите.

 Всичките ви негативни нагласи за това, как 
изглеждате, всичките ви задръжки относно фигу-
рата си трябва да бъдат пожертвани в името на 
красотата. Също така бъдете готова да пожерт-
вате с мързела си, което понякога ви пречи да се 
грижите правилно и достатъчно за себе си. Да
пожертвате със страховете си, за да се превър-
нете в жена-икона, жена, която може да вдъхнови 
и да подлуди милиони мъже. Тук и сега, в името 
на красотата жертвайте страхове, комплексите 
си относно възрастта си, защото истинската кра-
сота няма възраст. Пожертвайте своята стисна-
тост — нежеланието да се харчите за себе си, 
дори и да сте щедри към другите. Невъзможно е 
да бъдеш красива, ако не се отървеш от всичко 
това.  Ето защо пътят към красотата е  велика 
трансформация и пречистване — не можеш да
станеш различна, ако не се освободиш от старото 
и ненужното. Време е да започнете още днес,  
вслушайте се в красотата си, почистете я, осво-

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

бодете я от обвивки. Намаляващата луна ще ви 
помогне в това.

 Негативно отношение към визията си. 
Диструктивната критичност започва да се форми-
ра още през детските ни години и продължава да 
ни придружава и по-нататък, вгорчавайки живота 
ни. Най-крехката и уязвима душа на едно момиче 
помни и повтаря случайните забележки и обидни-
те ремарки за това как изглежда, които е чула в 
пубертета си, когато има особена нужда да я ха-
ресват и да й се възхищават. Ако пронизващите 
думи и изказвания са потънали дълбоко в душата 
ни, по-късно ще позволим на мъжете да ни ги по-
втарят. Осъзнайте, че нито една дума, казана за 
външния ви вид, не може да ви нарани, ако вие 
самите имате различно мнение за себе си. Но ако 
главата ви е пълна с негативно отношение към 
красотата си, навсякъде ще намирате потвържде-
ние за това: ще чувате обидни думи от мъжете, 
ще забелязвате надменен поглед на красивите 
жени, ще търсите докасателства на несъвършен-
ството си като разлиствате модни журнали или
гледате филми. Сякаш целият свят се е наговорил 
да ви повтаря вътрешните ви преценки, разобли-
чавайки несъвършенствата ви. Време е да спрете 
този вътрешен монолог, който не ви носи никакво 
щастие.

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят
елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 
година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-

чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 
тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Красотата иска жертви! Това е едно от 
твърденията за красотата, от което изтръпвам. 
Същността на твърдението обаче е вярна — да, 
красотата иска жертви, но не такива, за които си 
мислите.

 Всичките ви негативни нагласи за това, как 
изглеждате, всичките ви задръжки относно фигу-
рата си трябва да бъдат пожертвани в името на 
красотата. Също така бъдете готова да пожерт-
вате с мързела си, което понякога ви пречи да се 
грижите правилно и достатъчно за себе си. Да
пожертвате със страховете си, за да се превър-
нете в жена-икона, жена, която може да вдъхнови 
и да подлуди милиони мъже. Тук и сега, в името 
на красотата жертвайте страхове, комплексите 
си относно възрастта си, защото истинската кра-
сота няма възраст. Пожертвайте своята стисна-
тост — нежеланието да се харчите за себе си, 
дори и да сте щедри към другите. Невъзможно е 
да бъдеш красива, ако не се отървеш от всичко 
това.  Ето защо пътят към красотата е  велика 
трансформация и пречистване — не можеш да
станеш различна, ако не се освободиш от старото 
и ненужното. Време е да започнете още днес,  
вслушайте се в красотата си, почистете я, осво-

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

бодете я от обвивки. Намаляващата луна ще ви 
помогне в това.

 Негативно отношение към визията си. 
Диструктивната критичност започва да се форми-
ра още през детските ни години и продължава да 
ни придружава и по-нататък, вгорчавайки живота 
ни. Най-крехката и уязвима душа на едно момиче 
помни и повтаря случайните забележки и обидни-
те ремарки за това как изглежда, които е чула в 
пубертета си, когато има особена нужда да я ха-
ресват и да й се възхищават. Ако пронизващите 
думи и изказвания са потънали дълбоко в душата 
ни, по-късно ще позволим на мъжете да ни ги по-
втарят. Осъзнайте, че нито една дума, казана за 
външния ви вид, не може да ви нарани, ако вие 
самите имате различно мнение за себе си. Но ако 
главата ви е пълна с негативно отношение към 
красотата си, навсякъде ще намирате потвържде-
ние за това: ще чувате обидни думи от мъжете, 
ще забелязвате надменен поглед на красивите 
жени, ще търсите докасателства на несъвършен-
ството си като разлиствате модни журнали или
гледате филми. Сякаш целият свят се е наговорил 
да ви повтаря вътрешните ви преценки, разобли-
чавайки несъвършенствата ви. Време е да спрете 
този вътрешен монолог, който не ви носи никакво 
щастие.

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят
елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 

година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-
чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 
тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

 Красотата иска жертви! Това е едно от 
твърденията за красотата, от което изтръпвам. 
Същността на твърдението обаче е вярна — да, 
красотата иска жертви, но не такива, за които си 
мислите.

 Всичките ви негативни нагласи за това, как 
изглеждате, всичките ви задръжки относно фигу-
рата си трябва да бъдат пожертвани в името на 
красотата. Също така бъдете готова да пожерт-
вате с мързела си, което понякога ви пречи да се 
грижите правилно и достатъчно за себе си. Да
пожертвате със страховете си, за да се превър-
нете в жена-икона, жена, която може да вдъхнови 
и да подлуди милиони мъже. Тук и сега, в името 
на красотата жертвайте страхове, комплексите 
си относно възрастта си, защото истинската кра-
сота няма възраст. Пожертвайте своята стисна-
тост — нежеланието да се харчите за себе си, 
дори и да сте щедри към другите. Невъзможно е 
да бъдеш красива, ако не се отървеш от всичко 
това.  Ето защо пътят към красотата е  велика 
трансформация и пречистване — не можеш да
станеш различна, ако не се освободиш от старото 
и ненужното. Време е да започнете още днес,  
вслушайте се в красотата си, почистете я, осво-

Направете една красива снимка, принтирайте две 

бройки от нея. Запалете свещ, седнете на масата.  

Едното копие оставете настрана, а другото поставете 

пред себе си. Вгледайте се в изображението си.

Помислете за всички негативни твърдения за външния 

ви вид, които сте чували от други или сте измислили 

сама. Вземете химикал или маркер и започнете да 

пишите върху снимката всичко, каквото мислите за 

себе си. Ако ви се плаче, не спирайте сълзите. Погледне-

те сега снимката. Как сте се обезобразили с негатив-

ните нагласи и преценки. Всички ви виждат така, в

този обезобразен вариант, дори и да го криете зад 

дрехи, перфектен грим и прическа, дори и да сте умна, 

няма да успеете да скриеете мислите си за себе си. 

Сега е време да вземете втората снимка. Погледнете и 

двете изображения, осветени от светлината на 

свещта. Трябва да направите избор: коя от двете жени 

ще живее на този свят и коя ще трябва да пожертва-

те за красотата си. Дайте си време да направите 

избора си, той да бъде осъзнат и спокоен. След това 

изгорете едната снимка, а заедно с нея и всичкте си 

установки и блокажи. Вижте, как пламъкът поглъща

всичко лошо, което сте допуснали в мислите си. Почув-

ствайте освобождение, пречистване. След това сложете 

втората снимка в рамка, закачете я на най-видното 

място, така че да ви напомня за вашия избор — да сте 

красива винаги завинаги!

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

бодете я от обвивки. Намаляващата луна ще ви 
помогне в това.

 Негативно отношение към визията си. 
Диструктивната критичност започва да се форми-
ра още през детските ни години и продължава да 
ни придружава и по-нататък, вгорчавайки живота 
ни. Най-крехката и уязвима душа на едно момиче 
помни и повтаря случайните забележки и обидни-
те ремарки за това как изглежда, които е чула в 
пубертета си, когато има особена нужда да я ха-
ресват и да й се възхищават. Ако пронизващите 
думи и изказвания са потънали дълбоко в душата 
ни, по-късно ще позволим на мъжете да ни ги по-
втарят. Осъзнайте, че нито една дума, казана за 
външния ви вид, не може да ви нарани, ако вие 
самите имате различно мнение за себе си. Но ако 
главата ви е пълна с негативно отношение към 
красотата си, навсякъде ще намирате потвържде-
ние за това: ще чувате обидни думи от мъжете, 
ще забелязвате надменен поглед на красивите 
жени, ще търсите докасателства на несъвършен-
ството си като разлиствате модни журнали или
гледате филми. Сякаш целият свят се е наговорил 
да ви повтаря вътрешните ви преценки, разобли-
чавайки несъвършенствата ви. Време е да спрете 
този вътрешен монолог, който не ви носи никакво 
щастие.

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят
елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 
година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-

чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 
тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят

елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 
година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-
чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 
тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят
елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 
година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-

чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 
тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят
елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 
година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-
чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 

тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Само знанията и действията не са достатъ-
чни за истинската красота. Колко често срещаме 
жени, които са красиво облечени, добре поддър-
жани и изглеждат красиви, но те не излъчват тази 
красота, която спира дъха. За съжаление много 
жени не се смятат за красиви, не виждат и не 
обичат красотата си. Но любовта към нечия кра-
сота е огромен ресурс, огромна сила. Мъжът 
може да не забележи олющен маникюр или не-
подходящо подбран аксесоар, но веднага ще за-
бележи вашето неприемане на красотата си. 
Най-важното условие за сте красива е да се чув-
ствате красива, да се обичате. Ако се смятате за 
красива, целият свят ще ви смята за такава. Но
ако се съмнявате в това, нито луксозните тоале-
ти, нито сложните аксесоари, нито скъпите ко-
жени палта, разкошният грим, прическа и обув-
ки, нищо няма да може да ви первърне в красави-
ца. Нека да разгледаме това по-подробно. Откъде 
идва любовта към красотата си?

 Като сте родена за жена, вие вече сте без-
спорно красива! Но виждаме, че някои жени наи-
стина знаят за това и го приемат като нещо есте-
ствено, като даденост, докато другите се отнасят 
към подобни твърдения с подозрение и скепсис. 

Каква е  причината,  поради която някои жени 
вървят през живота с лекота на красавица,  с  
високо вдигнати глави, нито за миг не се съм-
нявайки в своята привлекателност, докато други-
те, колкото и да се опитват да станат красиви, 
все още не са доволни от визията си?

 Често чуваме следната фраза: „Приемете 
себе си! Признайте своята уникалност! " Но пак 
се връзаме към същата картина: някои жени го 
правят лесно, докато останалите се дразнят от 
безапелациония тон и добавят: ако знаехме как 
да се приемем и да се обикнем, отдавна бихме го 
направили! Логично е, нали?

 Защо има тези две групи жени? Отговорът 
на този въпрос се крие в нашето детство. В край-
на сметка именно там за първи път чуваме най-
ключовите изречения в живота. „Роди се юнак!“ - 
казват, когато се ражда бебе момче. „Роди се 
красавица!“ - това са думите, с които посрещаме 
бебе момиче. Но какво се случва с тази красота 
по-нататък? Новородената „красавица“ среща 
първия и най-важния ценител на нейната красота 
- баща си. И именно татко, възхитеният му пог-
лед, нежните му думи и вниманието дават на мо-
мичето потвърждението на нейната красота, кое-
то ще важи до края на живота! В много традиции 
татко подарява обеци на новородената си дъще-

ричка в знак на възхищение от красотата й. Ако 
татко се възхищаваше на момичето, наричаше я 
красавица, принцеса, пожаряваше й усмивка, 
ласка, грижи, след това, пораствайки, такава же-
на живее с непоколебимото вътрешно убеждение, 
че е красива. Ако е облечена с нещо изискано, 
ако има прическа и грим, тя не се съмнява в не-
вероятния си магнетизъм и красота. Ако е просто 
облечена, без грим, тя не забравя, че е просто 
красива. Нещо повече, всички около нея знаят, че 
е красавица, защото виждат и сканират вътреш-
ното й убеждение. „Дъщеричката на татко"... 
Такива «принцеси на тати» могат веднага да се 
разпознаят:  те са спокойни, уверени в своята 
красота, отпуснати, меки, знаят,  че няма нуж-
да да доказват нищо. Те дори няма да се питат 
"Дали този човек ме харесва" „Ами, разбира се, 
че ме харесва! Аз съм красавица!“ - мислят си те. 
А мъжете наоколо само потвърждават тези убеж-
дения. Мъжете наистина обичат такива принцески.

 А какво се случва с другата част от жени-
те? С тези, които по една или друга причина не са 
могли да прочетат възхищение в очите на своя 
татко? На които не е казвано, че са уникадни 
мили, нежни, красиви и умни? Те се делят на две 
категории: едните, уви, наистина не се смятат за 
красиви. Това обикновено се случва с онези мо-
мичета, чиито бащи са очертали твърди граници 

по въпросите за красотата. Те са осъждали дъ-
щеричката си, когато се обличаше по-особено, не 
са й позволявали да флиртува, да играе тази роля
на принцеса. По един или друг начин такива мо-
мичета са се научили на красотата. «Красотата е 
нещо лошо и срамно» - това са получили като 
опит и са го това е лошо и те са пренесли в зре-
лия си живот. Как да ги познаем? Такива жени 
често се смущават, когато мъжете им правят ком-
плименти. Те сякаш бягат от признанието на кра-
сотата им. "Не се раждайте красиви" — това са 
те, които са измислили подобно твърдение. Като 
се срамуват от красотата, те започват да я проти-
вопоставят на други житейски добродетели:
„Или умна, или красива“, „Красотата ще изблед-
нее с времето, важното е да сме живи и здрави“. 
Такива жени често си поставят мъжки цели, по-
стигат страхотни резултати, но ако се вгледате 
внимателно в това, какво се крие зад успеха, ще 
видите една детска мечта: „Ще получа медал, ще 
се кача на сцената, татко ще ме погледне, ще 
знае, че съм умна и тогава .... освен ума ще види 
и красотата ми!" Защото нашата душа все още се 
стреми към красотата, независимо от нагласите, 
които сме получили като малки.

 Втората групичка момичета, които не са 
получили достатъчно възхищение от татко, на-
против, стават много красиви. Това се случва с 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

онези от тях, които или са били възпитавани без 
участието на баща си, или поради определени об-
стоятелства контактът с бащата е бил много 
слаб. Сякаш татко определено щеше да им каже, 
че са красиви, но не можеше да го направи. Таки-
ва момичета преминават в зряла възраст с убеж-
дението: "Той няма как да не забележи красотата 
ми, той ще ми каже, колко съм красива!" Те
инвестират много пари във визията си, полагат 
огромни усилия, за да изглеждат страхотно. 
Често виждаме такива жени сред маникенките, те
стават клиентки на пластични хирурзи, притежа-
ват клиентска карта във фитнес, при козетолог, 
диетолог. Водени са от желанието да се доведат 
до съвършенство. Наистина мнозина ги смятат за 
съвършенство, но ... уви, самите те не се смятат 
за такива. С главата си те разбират, че са краси-
ви, но в тях няма вътрешно усещане за красота. 
Те се стремят да излизат с нови и нови мъже, 
сякаш търсят външно потвърждение, че са краси-
ви. Но усещането за собствената им красота е 
краткотрайно, сякаш пясъкът изтича през пръ-
стите ви. Отново и отново е необходим нов мъж, 
който да види отражението на собствената му 
привлекателност в очите й. Те сякаш му казват: 
„Татко, забележи ме, кажи ми, красива ли съм с 
теб?“ Но отново и отново те обезценяват компли-
ментите и признанията на хората, сякаш не ги
смятат за истински авторитетни. Такива жени по-

падат в омагьосан кръг, от който понякога сякаш 
няма изход. Но винаги има решение.

 Толкова е добре, ако като малки сме имали 
късмета да получим възхищението на татко от 
нашата красота. Но ако не е така? Какво трябва 
да правят жените, които не са получили това въз-
хищение и прзнание? Никога не е късно да го по-
лучите сега. Любовта на бащата е голямо чудо! 
Вселената винаги има ръце, с които да я предаде, 
макар че психотерапевтичната работа не се из-
ползва често в такива въпроси като красотата ни. 
Независимо от това, прости, ефективни и безо-
пасни практики ще ви позволят да бъдете изпъл-
нени с възхищението на баща си, да придобиете 
увереност във вашата красота, да изградите това 
състояние в себе си и да го поддържате всеки 
ден.  Красотата е  вече с  вас,  щом вече сте се 
родили като красавица! Найподходящото време 
за подобни практики е пълнолунието. Времето, 
когато жената е максимално изпълнена с женска 
енергия и може да я използва, за да коригира ми-
налите несправедливости и да промени реалност-
та си.

 За да включите вътрешното си усещане за 
красота, трябва да се подложите на посвещение. 
Трябва да се подготвите за него предварително.
Първото нещо, което трябва да направите, е да 

си купите обеци със скъпоценни камъни като по-
дарък за вашата красота. В много традиции, кога-
то едно момиче се ражда, баща й й подарява 
златни обеци със скъпоценни камъни. След раж-
дането тези обеци слага майка, изпълвайки ги с
цялата й любов и женска сила. Когато красавица-
та порасне, майка връща обеците на законния 
собственик. Ако във вашето семейство не е има-
ло такава традиция, това е чудесен повод да я за-
почнете и да изберете сами такива обеци. Отбий-
те с в златарския салон, вижте какви обеци бихте 
искали да получите в чест на вашето раждане, 
ако можете да върнете времето назад. Или може 
би винаги сте искали да имате някакви някакво 
уникално бижу, тогава можете да го поръчате от 
бижутер.

 Следващата стъпка в подготовката за по-
свещение е да изберете песен. Това трябва да е 
песен за женската красота. Има много песни за 
красотата, така че трябва да изберете една, коя-
то наистина харесвате, която докосва сърцето и 
душата ви. 

 В  процесаще бъдат  задействани трима 
участници заедно с вас. Важно е да изчакате пъл-
нолунието, за да запазите преживяването си за-
винаги.
 

 В какво се състои тази практика? Назнача-
вате един от участниците за ролята на баща. 
Точно както по време на констелациите, поставя-
те дланите си върху дланите на момичето и ка-
звате: „Ти си моят баща“. Второто момиче назна-
чавате за своята роля, като казвате: „ Ти си (тво-
ето име)“. А вие в тази практика олицетворявате 
красотата си. Кажете: „Аз съм красавица“.

 След разпределянето вие заемате следната 
позиция: красотата е зад гърба на момичето, кое-
то е назначено на вашата роля, а бащата е изпра-
вен пред това момиче, на разстояние от 1,5 до 2 
метра. С тази сцена вие олицетворявате картина-
та, която често се оформяла в живота ви. Татко 
вижда момичето си, но не обръща внимание на 
красотата й, не й се възхищава. Понякога това се 
случва, когато татко очаква момче, а се ражда 
момиче, той е по-скоро разочарован, отколкото 
възхитен. Или може би не е знаел с какви думи да 
изрази възхищението си. Но фактът остава, по 
някаква причина.

 След това пускате избраното от вас парче, та-
зи песен за красотата, която обичате. Тогава мо-
мичето, което е назначена на вашата роля, прави 
крачка встрани, разкривайки фигурата на Красо-
тата, давайки възможност на татко да я види. Мо-
мичето, което е направило крачка встрани, сяда,

олицетворявайки позицията на детето. Бащата 
гледа фигурата на Красавицата и коленичи пред 
нея, без да откъсва погледа си от нея. Важно е
да се разбере, че бащата коленичи не пред дъще-
ря си, а пред божествената Красота, като по този 
начин изразява уважението и възхищението си 
към нея. Докато свири песента, вие застивата в 
описаната позиция, давайки на фигурата на кра-
сотата възможност да се почувства важна, видя-
на, да се убеди, че е разпозната. В края на песен-
та бащата протяга своя дар на красотата, пода-
рява й новите обеци, които сте избрали за тази 
практика. След това вашата фигурата, седнала 
втстрани, се изправя и се връща на първоначал-
ното си място, като в същото време фигурата на 
бащата става от коленете.

 В края на ритуала не забравяйте да премахне-
те назначените роли, казвайки на участниците: 
„Ти не си моят баща, ти си (име)“, "Ти не си
(вашето име), ти си (името на момичето)», "аз не 
съм Красотата, аз съм си аз." След практиката е 
много хубаво да помълчите петнадесет минути.
Отпуснете се, легнете или изпийте зелен чай. 
Носете обиците, които сте използвали в посвеще-
нието, без да ги сваляте всеки ден в продълже-
ние на един месец.

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят
елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 
година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-
чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 
тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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успеем? Ако се провалим? Ако ни се смеят? 
Страхът ни следва по петите и колкото по-далече 
бягаме от него,  толкова по-упорит става той,  
толкова по-дълбоко прониква в живота ни. 
Затова е важно да се обърнете, да се изправите 
пред него и да го погледнете право в очите. За 
да отървее от страха си завинаги, направете 
малък експеримент. Излезте от вкъщи днес като 
много красива жена. Направете си атрактивна 
прическа, облечете елегантна, но изчистена рок-
ля, създайте великолепен грим, обращът ви 
трябва да бъде обмислен до най-малките под-
робности, сложете обувки с висок ток, допълне-
те образа си с фин аромат и отидете там, където 
ще работите, пазарувайте, разхождайте се, на 
делова среща, на среща с приятели или със 
съпруга си, няма значение. Основното нещо е да 
отидете там като красива жена. И ще се погри-
жите да не ви се случи нищо лошо, но със сигур-
ност ще се случи нещо добро и интересно. На-
правете този експеримент днес и до вечерта се 
опитайте да съберете три чудесни неща, които 
Вселената ви е дала, за да й се явите днес в ця-
лата си красота и чар.

 Защо да се харча за себе си? 
Този фактор със страшна сила пречи на жената 
да бъде красива. Влиянието на тази нагласа се 
проявява в две неща, плътно свързани помежду 

 Красота и възраст. 
Страхът от остаряване е поредният неприятен
момент, който влияе зле върху красотата ни. 
Жените реагират по различен начин на възрастта 
си, когато вече не са на осемнадесет. Често чува-
ме от жените: „Твърде съм стара да го сложа“ 
или „Да, когато бях по-млада, също се обличах 
така“. Такива дами сякаш вярват, че най-добрата 
част от живота им вече е изживяна и като че ли с 
целия си външен вид и поведението се извиняват 
на другите за възрастта си. Но защо трябва да се 
извиняват?  Извинението означава, че се чувства-
те виновни. А понеже вие самата имате това чув-
ство за вина, другите безпогрешно ще го четат и 
ще чувстват по същия начин.

 Има и такива жени, които отричат възраст-
та си. А това изглежда още по-странно и трагич-
но. Жените крият годините си и се обличат твър-
де ярко и пердизвикателно, като тийнейджъри, 
които все още не са намерили стила си и не са 
решили, какво им отива, а какво не. Тяхното над-
ценяване на въпроса за възрастта концентрира 
енергията около тази тема. Хората наоколо вед-
нага започват да се чудят на колко години е тази 
жена? И това не е комплимент, защото итината 
понякога не е толкова утешителна.

 Колко е приятно да срещнеш красива жена, 

която не си крие годините и в същото време из-
глежда страхотно! Възрастта е просто факт, една 
от физическите характеристики на човека; ние 
сами формулираме останалите стереотипи и ги 
свързваме с годините си. Всяка жена е на толко-
ва години, колкото си заслужава. Обърнете вни-
мание на холивудските звезди, те не изглеждат 
млади, просто изглеждат добре, просто са краси-
ви, грижат се за себе си: виждаме бялата им ус-
мивка, стройната фигура, акуратна прическа.
Жена на четиридесет и една не може да изглежда 
на  двадесет ,  защото на  двадесет  все  още не  
може да има такъв чар, в погледа й все още няма 
толкова дълбочина, мъдрост, която идва с опита, 
благодарение на полученото в живота. Докато 
младостта е красива само със лекотата, ефир-
ността, нежността, безгрижието. Когато една же-
на се обича, гледа се, тя надхвърля възрастовата 
категория. Няма да я наричат млада или стара, 
ще я наричат красива. Можете да бъдете красиви 
и на тридесет, и на четиридесет, и на петдесет, и 
дори на осемдесет години, въпреки факта, че же-
ната се събужда, за да изглежда точно на години-
те си.

 Уникалност на вашата фигура. 
Често  сме недоволни от  фигурата  си .  И  този  
въпрос е много важен за нас, жените. Има два 
аспекта в него, върху единия можем да въздей-

стваме, вторият можем само да приемем. Първи-
ят аспект се отнася до теглото. И това е отделна 
и много вълнуваща тема за всяка една от нас. Те-
глото е преди всичко здраве, а красотата и здра-
вето вървят ръка за ръка. Тук е важно всичко — 
и начинът ви за живот, и здравословниет ви раз-
бирания, и физическата активност - всичко това 
ни помага да не натрупваме излините килограми.

 Вторият аспект се отнася до типа фигура. 
И тук трябва да приемете, че точно както лицето 
ви, така и фигурата ви е уникална. Можете да от-
речете този факт, да се сърдите на себе си и при-
родата, да не виждате чара си — нищо добро ня-
ма да излезе от това. Но какво можете да напра-
вите? Само едно незо - да се сприятелите с фигу-
рата си, да я опознаете и да разберете как мо-
жете да я представите красиво. Имайки предвид 
вашия тип тяло, ще бъдете още по-внимателни в 
избора на тоалетите си.

 Тъй като всяка дреха има или права кройка 
и геометрична форма, или, напротив, повтаря из-
вивките на тялото, при избора на елементите на
гардероба си ще трябва да се съобразите с кон-
ституцията си. Да видим как изглежда вашата фи-
гура. Специалистите обикновено говорят за шест 
типа фигури:
 1) Обърнат V-образен три ъгълник . Жената 

с този тип фигура има широки рамене на фона на 
доста тесни бедра, няма изразена талия, често 
голям гръден кош, стеснен таз, дупето й е почти 
плочко, не е издадено. Горната част на тялото 
може да е малко по-къса от долната. Често таки-
ва жени имат дълги и стройни. Такава фигура 
притежават много от спортистките. Как да се об-
личаме, ако фигурата ни е такава? Ако краката ви 
са стройни и дълги, нека акцентът да е върху тях. 
Това могат да бъдат панталони и поли със ложни 
кройки и ярки цветове. Красивите обувки на ви-
сок ток ще допълнят визията. Важно е кройката
на долната дреха да подчертава стройността на 
краката. Добре е горнището да е с минимален 
обем и в преобладаващо тъмни тонове, без ярки 
шарки. Обърнете внимание на летящи силуети и 
леки материи.
 2) Тип "Правоъгълник". Жените от този тип 
имат почти еднакви обеми на гърдите, бедрата и 
талията. Тялото е доста силно, стегнато, с тънки
крака. Бедрата и дупето са без изразени извивки. 
За този тип фигура най-подходяща ще бъде кла-
сиката с всики гореизброени нюанси и елементи 
на гардероба. Освен това ше изглеждате страхот-
но, ако изберете поли с форма „слънце“ и „лале“ 
и ги допълните с широки колани. Панталоните 
могат да бъдат прави или стеснени отдолу. В
допълнение на тези препоръки помнете, че жени 
ет с тънката фигурка е добре да акцентират вни-

манието върху гърдите и ханша, като по този на-
чин да премахнат акцента от широката си талия. 
Това може да се направи с помощта на различни 
декоративни елементи: волани, хомоти, драперии 
на гърдите или ханша. Добре е да използвате 
цветовия контраст на горната и долната част на 
дрехата. Притежателките на подобната фигура 
могат да отворят раменете си, но трябва да бъдат 
по-внимателни с вталените и удължаващите силу-
ети.
 3)  Тип "Круша". Притежателките на този 
тип фигура могат да се похвалят с тесни, крехки 
рамене и доста големи, заоблени бедра. Бюстът 
обикновено е със среден размер. Но талията 
може да бъде както широка, така и много тънка. 
Коремът често е плосък. Горната част на тялото 
може да е малко по-дълга от долната. Целта на 
този тип с дрехите да балансират визуалната раз-
лика между горната и долната част на тялото 
Това може да стане с помощта на ярък акцент 
отгоре, докато от кръста надолу тъмните цветове 
са за предпочитание. За визуално разширяване 
на раменете, можете да ползвате подплънки, да
избирате блузи с волани, широки яки, дълбоки 
деколтета, тениски и ризи с джобове на гърдите. 
Добре е да използвате масивни бижута за врата и 
деколтето: верижки, мъниста, висулки, да си вър-
жете красив шал, да изберете атрактивна брошка 
и да я закачите на ревера. Желателно е долната 

част на стилизацията да бъде издържана в тъмно.
Изберете панталон с свободно прилепнали или 
леко стеснени отдолу крачоли, поли - средна дъл-
жина, прави. По-добре е да не избирате образи с 
подвижна талия, а да купувате дрехи с полупри-
лепнала кройка отгоре, които постепенно ще се 
разширяват надолу.
 4) Тип пясъчен часовник . Пясъчният часов-
ник е пример за женствена фигура, характеризи-
раща се с пропорционалните горна и долна част.
По обем бедрата са приблизително равни на ра-
менете, а талията е ясно изразена. Линията на бе-
драта е извита, гърдите и бедрата са заоблени.
Жените от този тип могат да си позволят почти 
всякакъв вид дрехи и аксесоари.  Продуктите,  
които нежно повтарят и подчертават извивките
на тялото, ще работят най-добре. Отлично реше-
ние би било да се подчертае талията с интересен 
колан. Тясна пола-молив и прилепнали панталони 
ще изглеждат много добре. Не трябва да купувате 
дрехи от тежки и плътни материи и да използвате 
твърде широки колани в стилизациите си.
 5) Тип "Тийнейджър". Жените от този тип 
се отличават с много стройна, момчешка фигура, 
слаба физика. Те имат тесни бедра и рамене,
неизразен гръден кош, неявна талия. Често са 
високи на ръст, имат дълги ръце и крака. Такива 
жени създават впечатление за крехкост и грация. 
При формиране на гардероба трябва да обръщат 

внимание надрехите, които помагат да се постиг-
не ефекта на меки, обемни линии. Наивно роман-
тичният стил е прекрасен вариант за обладател-
ките на този астеничен тип. Добре е деколтетата 
на блузите и роклите да са овални или заоблени. 
Ниската талия ще ви помогне да създадете допъ-
лнителен обем в областта на бедрата. Най-добре 
е да не избирате дрехи с големи, ярки шарки, 
особено принтове на цветя. Това може да създа-
де ефект на асиметрия на тялото. Струва си да се 
спрете на естествени материали, деликатни прин-
тове, например, на тънки райета, дребни геоме-
трии и пастелни градации.
 6) Тип «ябълка». Такива жени по природа са 
склонни към наднормено тегло. Силуетът е прав, 
талията не е изразена. Гръдният им кош е широк 
и масивен. Коремът може да изпъкне и да бъде 
видим. Бедрата по обем са приблизително равни 
на раменете. Но краката често са доста стройни. 
Такива жени са обикновено малки на ръст. Мис-
лейки върху образа, ще е удачно да се акценти-
рате лицето си с помощта на висококачествен 
грим и кокетна прическа. Препоръките за облек-
ло се основават на визуално удължаване на 
тялото. Дългите пуловери с V- образно деколте 
работят най-добре.  Високите яки ще добавят
елегантност и шик. По-добре е да изберете поли 
със средна дължина, но е възможно да се спрете 
на дължината до прасеца или до кокълчето на 

глезена.  Панталоните не трябва да са твърде 
широки, по-сполучливо изглеждат моделите, кои-
то се стесняват надолу. Препоръчително е да
се спрете на обити цветове, пастелни, градуентни 
оттенъци без едри принтове. Тесните вертикални 
линии в цвета или текстурата на плата ще изглеж-
дат много шик. Жилетките и полите с висока 
талия също ще изглеждат добре. Такива дами 
трябва да избягват прилепнали и вталени модели, 
както и тънки колани. Не се препоръчват къси 
поли, хоризонтални линии в модела на облеклото, 
както и обемни материи. Независимо от типа на 
вашата фигура, не забравяйте, че дрехите вина-
ги трябва да ви бъдат точни — нито по-големи, 
нито по-малки.  Първо,  това е важно за вашия 
комфорт. Ще изглеждате като разкошна жена 
само когато ви е удобно, не е възможно да се 
чувствате на ниво, когато нещо се впива във вас, 
убива или ви стиска. Второ, в това няма никаква 
естетика. Има жени, които обичат да си купуват 
нещата, които са с един номер по-малки, оправ-
давайки се с факта, че ще изглеждат по-стройни. 
Интересно е, че същата причина кара другата 
група от жени да търсят по-голям размер. Нито
първата, нито втората групи успяват в намерение 
си да изглеждат по-слаби. Ако една жена купува 
твърде тесни дрехи, бельо, чорапи и т. н., това 
веднага привлича допълнителни погледи към ней-
ната фигура, но, за съжаление, това не са погле-

ди, преизпълнени с възхищение. Хората наоколо 
безсъзнателно преценяват пропорциите ви и в 
описания случай имат чувството, че тялото ви 
излиза извън границите, не се побира в дрехите, 
прелива от тях. Те сякаш с тялото си усещат: 
«Твърде е тясно за мен!». И това неудобно усеща-
не не позволява на наблюдателя да се концентри-
ра върху красотата. В случай, че дрехите ви са 
твърде големи, при наблюдателя се създава усе-
щане за безформеност, сякаш на вътрешния му 
въпрос: „Какво си?“ тялото ви му отговаря: „Ни-
какво“. Ето защо е много важно да перценявате 
размера на дрехите правилно. Няма нищо случай-
но и маловажно на пътя към красотата.
А какво да правим, ако дрехите с точния размер 
от магазина не стоят добре? Гръбната обиколка, 
талията, ханша, дължината на гърба до кръста са
много индивидуални параметри и не винаги съот-
ветстват на кройките, по които са разработени 
модели в магазините. Тук може да има само един
изход: ако нещото, което харесвате, не ви стои 
идеално, занесете го на шивачка — малко усилия 
и дрехата ще приляга идеално. А това ще ви
помогне да изглеждате наистина стилно и неза-
бравимо! Страх да бъдеш красива. Това е още 
един нюанс, който ви отделя от живота със 
съвсем различно качество.  Понякога  жените  
просто се страхуват да бъдат красиви. И този 
страх може да дойде в живота им отвсякъде. 

Случва се да сме възпитавани в строгост, да се 
ориентираме по това, което сме гледали във 
филми или сме чели в книги, особено ако са ни 
попаднали някоиистории за красиви жени с много 
тъжен край. Може би сте имали свой личен опит-
често го получаваме на младини, когато някакво 
неприятно събитие ни се случва в деня, когато 
изглеждаме много привлекателно. Например, 
някоя по-консервативна госпожа в училището ни 
е намалила успеха само заради полата ви, която 
й се сторила прекалено къса. Или по време на 
тържество ви е целунало онова пъпчиво момче, 
което вие не сте харесвали. И това наистина се 
случва, когато тепърва се учим да бъдем красиви, 
когато все още не знаем как да рамкираме красо-
тата си правилно, не знаем как да я представим 
по най-удачния начин.

 Важно е да помните: това е само част от 
житейските ни преживявания, от порастването 
ни. Когато започваме да учим чужд език, на нас 
също ни е трудно да изразим мислите си в пълния 
им обем, преднамерено упростяваме нещата, до-
пускаме грешки. Когато се учим да флиртуваме, 
първо се засрамваме, изчервяваме се, а след това 
се чувстваме по-сигурни и по- чаровни. По пътя 
към красотата има доста пречки, които могат да 
ни сънат, но това не е причината да се откажем 
от мечтата си да сме красиви. Но... ако не 

си. Първо, съжаляваме, че се разделяме със ста-
рите си неща, а второ, съжаляваме, че купуваме 
нови неща за себе си. Но според законите на 
пространството, ако не се освободите от старо-
то, новото също няма да дойде. Ако гардеробът 
ви е претъпкан и в него много отдавна не се нами-
ра място за нищо ново, значи е време да се отъ-
рвете от ненужните неща и да организирате тези, 
които остават. Тогава ще има място за дългоочак-
ваните предобивки. И най-накрая ще спрете да 
се ровите в гардероба си с часове, опитвайки се 
да си намерите нещо подходящо за обличане.

 Как да подредите гардероба? Това не е 
лесна процедура, но ако намерите време за нея, 
после нещата ще се подредят сами. И така, първо 
трябва... да изпразнете гардероба. Да, да изва-
дите абсолютно всичко! След това започв 
най-интересното: незабавно оставете настрана 
всички мръсни, износени и скъсани неща, които 
вече нямат никакъв вид. Благодарете им за до-
брата служба и...ги партете в коша. Веднага ще 
почувствате свобода и дори известно вълнение, 
очакване на трансформация. Останалите дрехи 
разделете на две купчинки. 

 Първата: удобни и красиви дрехи, които 
обичате да слагате и ги носите. Ако сред тези 
дрехи има неща, които се нуждаят от лек ремонт, 

занесете ги в ателието. След това сортирайте 
дрехите в зависимост от това, в коя сфера от
живота ги носите: дали ги слагате за работа, за 
ежедневни излизания, срещи с приятели, специ-
ални събития. Най-отпред закачете дрехите, 
които носите най-често. Не забравяйте за всяко 
нещо да предвидите отделна закачалка, така че 
винаги да имате онагледена представа за всички-
те комбинативни възможности. Закачете скъпите 
и вечерни тоалети отделно от ежедневните дрехи 
и ги опаковайте в калъфи, за да запазите външ-
ния им вид, да не се мачкат или закачат, докато 
търсите нещо. Извадете отделно тези неща, 
които не съответстват на сезона, за да има място 
за по-актуалните неща, за да могат да не се за-
парват и да не се застояват. Създайте отделни 
чекмеджета или рафтове за спално бельо, аксе-
соари и домашни дрехи.

 Сега преминете към втората купчина: това 
са дрехите, които по някаква причина не ви под-
хождат, не са ваш номер, смущава ви цвета, 
стила им, не можете да намерите с какво да ги 
съчетаете или не са носени от вас повече от една 
година. Сега признайте честно, какви неща от 
тази купчина наистина ви украсяват? Само вие 
можете да им дадете втори шанс. Помислете 
какво трябва да купите, за да създадете липсва-
щите комплекти. Дали си заслужава да си губите 

времето или наистина нещо от тази купчинка ще 
ви помогне да изглеждате несравнима? Ако си 
струва да им дадете втори шанс, допълнете лип-
свазите стилизации. Останалото можете да даде-
те на приятели и роднини, перценете, кой би се 
зарадвал да получи такъв подарък от вас. 
В същото време помислете колко нови, по-кра-
сиви и качествени неща ще имате, когато осво-
бодите място за това в гардероба. Прехвърлете 
в категорията домашни дрехи онези неща, в кои-
то се чувствате уютно и комфортно, но вече не 
искате да излизате с тях. И не забравяйте да 
изхвърлите единичните чорапи, старо и скъсано 
бельо. Вижте колко уютен е станал гардероба ви. 
Колко ваши приятели ще можете да зарадвате и 
какви нови възможности се откриват пред вас! 
Тези усилия заслужават подарък. Затова се въз-
наградете с нов качествен тоалет.

Жените като извор за вдъхновение

 Когато говорим за красота, не бива да 
подценяваме влиянието на други жени върху нея. 
В крайна сметка, колкото и да говорим за уни-
калността, неповторимостта на всяка една от нас, 
ние, жените обичаме да се сравняваме с другите. 
Обичаме да наблюдаваме, да забелязваме, да 
оценяваме, да сравняваме фигури, тоалети, при-
чески. Тази женска особеност не може да бъде 

променена. Общо взето в такова сравнение няма 
нищо лошо. По-важно е какво правите след 
сравнението.

 Случва се една жена да погледне друга, да 
се възхите, да речем, от косата й, а след това да 
се прибере и да си направи укрепваща маска и 
още нещо отгоре. Или сте забелязали момиче в 
елегантна ярка рокля, възхитили сте се на красо-
тата, която сте видели, и сте си спомнили, че в 
гардероба си също имате нещо ярко и свежо, а 
не сте го слагали отдавна. Виждате някаква
жена с красива прическа и на следващия ден си 
оформяте косата по нов, свежарски начин. Така 
че ако след като се сравните с друга жена, се
вдъхновите и направите нещо приятно за себе си 
и за красота си, това е просто прекрасно. 
Жените също са добра мотивация и извор на 
вдъхновение. Това е кръгът на женската сила.

 Но понякога в резултат на подобно срав-
нение се сриваме и се изпарвяме пред гнева и 
раздразнението си. Много често този гняв е към 
нас самите, но не го разпознаваме, а го иразява-
ме под формата на неприязън към красотата на 
невинната жена. Понякога изливаме съзия гняв 
върху партньора си, изразявайки го под формата 
на ревност. И тогава сякаш небрежно подмятаме: 
„Виж я тази мацка! И как изобщо ви харесват 

такива?" По този начин започваме да използваме 
втората ни половинка в борба със съмнение в 
себе си. Но мъжете не обичат подобни игри, ня-
колко пъти той ще ви каже, че вие сте красива, а 
тя не е. Но ако се наложи да го повтаря често,
доста бързо ще му омръзне и ще започне да виж-
да вашата неувереност, вашата нелюбов към 
красотата си, а това със сигурност няма да дове-
де до нищо добро.

 Тука е моментът да направим едно важно 
заключение: силата на женския кръг не може да 
бъде подценявана. Освен това е глупаво да не
ползваме точно този ресурс, защото женският 
кръг е уникален, само той толкова лесно и бързо 
може да събуди красотата във вас. Просто тряб-
ва да се научите как правилно да използвате 
тази сила. И за това си поставете правило - 
когато погледнете жена и се сравните с нея, на-
правете нещо приятно и полезно за вашата кра-
сота. Харесахте фигурата й - отидете на фитнес, 
възхитихте се от цвета на лицето й - направете 
си маска, харесахте роклята й - зарадвайте себе 
си с нещо ново. Тогава няма да има завист, гняв,
конкуренция, а само естествено женско подбря-
ване на красотата на другия.

 Всички сме уникално прекрасни. Красота-
та винаги е била в нас. Ние само трябва да след-

ваме интуицита си, да се вслушваме във вътреш-
ния си глас и ще намерим пътя към нея чрез опит 
и знание, чрез вяра, недежда и любов.
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