
„AMINT KINT, ÚGY BENT? - ez is rajtunk múlik…” 

- referencia-beszámoló egy egyéni ÖNKÉP-ÉPÍTŐ, HARMONIZÁLÓ SZÍN- és 
STÍLUSTANÁCSADÁS komplex konzultációról 

 

Változtatni nem könnyű dolog, még akkor sem, ha nincs semmi baj, csak egy új irány, útszakasz 
megtétele a cél, de igen komoly feladat, amikor valami számunkra megszokott, jól „belakott” életmódot, 
életvitelt szeretnék a hátunk mögött hagyni. 
Mert bár sokszor tudjuk, hogy erre-arra már nincs is szükségünk, jobb lenne másként, de mégis: 
szorongatjuk az ütött-kopott, évek alatt jócskán elvékonyodott rendszerünket, ami már nem tart meg és nem 
ringat, mégis... Nem eresztjük, mert ezt ismerjük, ez a sajátunk, így igen nagy bátorság és komoly lelki erő, 
eltökéltség birtokosa az, aki ezzel szembenézve, akár önmaga megjelenésén óhajt radikálisan változtatni. 
De szerencsére, vannak példaértékű esetek, mint Edité is, aki saját leírásában és a képeken is, rendre 
felvállalta egykori és mai önmagát, hogy ezáltal is segíthessen mindazon férfiaknak és nőknek, akik még 
csak billegnek a „de jó lenne, végre otthon lenni a saját bőrömben” vágy küszöbén. 
 
A negyvenes éveiben járó kedves, közvetlen, vidám alaptermészetű érett nő, a közös munka végén, vágyott 
küllemének elérésekor csak úgy szárnyalt…- így megkértem, ha vállalja, foglalja össze élményeit azok 
számára is, akik még nem hiszik, hogy az „amint kint, úgy bent” egyensúlya, bizony rajtunk múlik. Álljon itt 
tehát alábbi összefoglalója minden önbizalom erősítésre vágyó felnőtt számára, akik még nem hiszik, hogy 
IGEN! - kis segítséggel, erős belső szándékkal és aktív, kitartó önismereti munkával, bárki megélheti már azt 
a hiteles és harmonikus, testi-lelki-szellemi ÉNKÉPE-t, aki önazonos, tehát nem valaki más, nem divat, nem 
elvárás, hanem az igazán lényegi, így már teljes, boldog önvaló. (Az első és újabb fotók között, pár hét telt 
el.) Edit meleg-zöld szeme, barackos bőre, klasszikus „alma” alkata és oldott-romantikus, kissé vagány 
személyisége volt közös munkánk alapja. Tehát ezen adottságokból hámoztuk ki és építettük fel „színnel-
lélekkel” azt a tavasz-karakterű hölgyet, aki Edit lelkében már egy ideje megszületni készült. Így a gubóból, 
kikelt a pillangó is… 
(Összeállította: Pápai Ildikó önismereti-és stílustréner / Napszikra Életvezetési és Terápiás Stúdió Bp.) 

*** 
’”Drága Ildikó! 
Nehéz feladat elé állítottál, de megpróbálom megfogalmazni.... 
 
Egy "véletlennek" köszönhetem találkozásunkat, egészen más jellegű rendezvényen egy kedves közös 
ismerős mutatott be minket egymásnak. Az első pillanatban, mikor megláttalak az jutott eszembe: micsoda 
harmónia, milyen összhang árad ebből a csajból. Tetőtől talpig rendben voltál. Nagyon vágytam rá, hogy én 
is "ilyen legyek", rólam is ez jusson eszébe annak, aki rám néz. 
Válás után voltam néhány héttel. Éreztem, hogy azok a belső változások, amiken keresztül mentem, már 
"sikítanak" a külső változások után. Sajnos nem mertem igazán színeket, fazonokat használni az 
öltözködésemben. Én is - mint sok telt nő - alakomat jótékonyan leplező, jelentéktelen, szürke-fekete, fakó 
holmikkal fedtem el, ezeket mertem csak magamra aggatni. Pedig nagyon vágytam a színekre, hiszen úgy 
éreztem lassan kezdek virulni. Kezdett az önérékelésem már javulgatni. Szerettem volna, ha azt a bennem 
élő NŐ-t, aki kezd a lelkem mélyén életre kelni, végre más is észreveszi. 
Az önismereti alapok elemzése során számomra meglepő volt, hogy skorpióságom ellenére, mennyire kevés 
a vizes jellegű és mennyire sok a tüzes elem bennem. Aztán kiderítettük, hogy ez inkább a vágyaimat 
tükrözi. 
Rávezettél arra, hogy szoknyát hordani jó dolog, csak a megfelelő fazont kellett megtalálnom. 
Tetszett, hogy egy kis merészségre bíztattál az öltözködésben, nem kell szégyellnem amit a természet adott: 
hangsúlyozzam bátran azt, ami szép bennem/rajtam. Igaz, nem megy még most sem mindig 
maradéktalanul, de merek már merészebben öltözni, mélyebb dekoltázst hagyni ( férfi ügyfeleink nem kis 
örömére ;-)) ! Ettől persze nőtt az önbizalmam: jó csaj vagyok!!! 
Bátrabban kacérkodom már - sosem gondoltam volna magamról, hogy - ez még jól is esik. Elbújt belőlem a 
pajkosabb, fiatalabb, nőcisebb énem.  
Ehhez még nagyban hozzájárult hajam színének változása is. A hozzám közelállók csak csodálkoznak 
rajtam. Fiatalabb lettem, nőcisebb lettem, végre kivirultam.  
Mindenkinek jó szívvel ajánlok egy ilyen "kurzust". Nagyon sokat ad testileg-lelkileg. Jó, hogy egymást 
generálják ezek a változások: előbb belülről, aztán kívülről és aztán újra belülről, majd biztosan újra kívülről 
is. De ehhez már meg van a vezérfonalaml. 
Jó, hogy nem engedted el még a kezem. Tudom, hogy bármikor megakadok a belső-külső változásokban, 
bátran fordulhatok hozzád. 
Nagyon köszönöm a segítséged!! Kívánok Neked további sikeres munkát! 
Hamarosan kereslek, hogy a nyári ruhatáram is ilyen nekem valóra tudjuk alakítani! 
Ölellek-puszillak: Edit” 

 

http://www.napszikra.hu/terapeuta/papai-ildiko
http://www.napszikra.hu/


   ELŐTTE…                                  UTÁNA… 
 
 
 

 


