
Az örök sikk tíz titka 

1. Testtartás. A fejed mindig emeld fel, 
a vállaidat pedig húzd hátra, állás, ülés 
és séta közben is. (Így tested tökéletes 
vonalat vesz fel, és a ruha is szebben 
mutat rajtad. Csodálatos fizikai és pszi-
chológiai hatása van. Próbáld ki!) 

2. Elég már! Minimális sminket használj, 
a hajad pedig veled együtt mozogjon. 
Kerüld el a túlzott fixálást, mert tönkre-
teszi a lezser összhatást. (Ez a ruhákra és 
a kiegészítőkre is vonatkozik: a túl szűk 
vagy mesterkélt darabok erőltetett, 
rosszul öltözött benyomást keltenek.) 

3. Karbantartás. Szánj időt és pénzt ön-
magad ápolására. Megérdemled! Önma-
gad számára te vagy a legjobb befekte-
tés. Ezt senki sem tudja jobban, mint a 
középkorú francia nők. (A befektetett 
összeg miatt ne érezz bűntudatot; eny-
nyivel tartozol magadnak!) 

4. Emelkedj felül a nehézségeken! Ta-
nulj meg előnyt kovácsolni abból, amit 
nem szeretsz. Ne gyötörd magad to-
vább, felnőttek vagyunk, és a sok aggo-
dalom ráncokhoz vezet. 

5. Különleges vagy! Emeld ki a pozitív 
tulajdonságaidat. Negatív dolgok nincse-
nek, csupán eltérések. A másság egyéni-
séget, egyediséget takar. Te is ilyen 
vagy! 

6. Minden egyes nap egy új lehetőség. 
A francia nők e szabály szerint élnek. 
Kelj fel, öltözz fel, és menj el valahová! 
Ennyivel tartozol önmagadnak, az önbe-
csülésednek és a nézőközönségednek. 
(Akár tudatában vagy, akár nem, meglá-
tod, a jutalom nem marad el.) 

7. Légy kedves! Mindig légy bájos és ud-
varias. Ez minden kapcsolatodra vonat-
kozik—családtagokra, barátokra, idege-
nekre egyaránt. Nagy közhely, de ráncok 
ellen a mosoly a legjobb orvosság. Ezzel 
a francia nők sem fukarkodnak, főleg 
amióta megismerték az amerikai fogfe-
hérítés szépségtrükkjét. 

8. Járj kecsesen! Lépkedj tudatosan, 
szökellő mozdulatokkal. Vigyél bájt és 
energiát a mozgásodba. Nem szükséges 
tűsarkúban parádéznod, egy lapos talpú 
balerinacipő is megteszi, és legalább 
olyan csinos és fiatalos—sőt. 

9. Lebegj illatfelhőben! Soha ne felejtsd 
el befújni magad—közel s távol értékelni 
fogják. A parfüm nem csak a különleges 
alkalmak kiváltsága; egy jó illat kiterjesz-
ti az ember személyiségét. 

10. Amíg nem tudod, játszd el! Ki tudja, 
kinek mekkora önbizalma van valójá-
ban? Senki Alkalmazd a fentieket, hogy 
vibrálónak és magabiztosnak tűnj! Ez a 
legjobb fiatalító szépségtrükk. 

Tish Jett: Mindig sikkesen! 
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