Alexandru Plesea
Claritate, Încredere, Îndrăzneală
http://www.alexandruplesea.ro

Bărbații cu papion,femeile cu dres, toc.. dar fără
pudră se poate?

În vremurile de odinioară, respectiv perioadele creștine monahale și medievale,
Sărbătorile de sfărșit de An, erau la țol festiv, bărbații și femeile optând pentru
alegerea inului sau bumbacului natural, mai pe tot corpul.
Bărbății cu devotament pentru pregătirea cărnurilor și a băuturilor, iar femeile cu
precădere spre a fi cochete, însă cu atenție. Cel mult roșeața din obraji era observabilă
după câteva pahare ale bărbaților, acest lucru nu din cauza faptului ca nu erau
frumoase, ci că bunul gust era prezent în ținuta lor.
În zilele noastre, venirea Sărbătorilor la femei este direct proporțională cu agitația din
saloanele de cosmetică sau anumite magazine, unde unghiuțele, degețelele, buzele,
fardurile, părul, și alte elemente exterioare lor, sunt necesare ca definire a
personalității lor, în special în noaptea dintre ani. Aceste nevoi exterioare provin dintro dorință de confirmare – afirmare și de a fi mai mult decât au fost până atunci.
În această perioadă, în special, ele uită de îngrijirea pielii și a hormonilor lor și astfel
toată atenția se duce pe aspectul exterior. Astfel femeia devine mult prea atentă la
cum este în exterior și mai puțin atentă la cum este sau vrea să fie în interior.
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Ajustarea interiorului se face mai greu când interesul pentru exterior primează.
Statul cu orele la coafor, eventualele interventii chirugicale la buze, riduri, etc sau alte
adaptări excesive conduc femeia spre apariția ei de neuitat și nu spre starea ei
interioară de neuitat. Femeia totuși care păstrează ceva elemente naturale pe ea, fie
nestrident machiată sau îmbrăcată spre a nu epata, va deveni convingătoare și va
arăta stăpână pe ea însăși, pentru sufletul ei și pentru o anumită categorie de bărbați,
sigur nu aceia necuvincioși.
Aspectul îngrijit, plăcut, ordonat, de bun gust, fără lucruri stridente, este semnul unei
puternice personalități feminine, care nu are nevoie de epatare prin exterior, ci prin
puterea și forța interioară. Bărbații de calitate vor aprecia tot timpul abilitățile de
comportament și comunicare în detrimentul aspectului fizic exagerat.
Dragele mele, prestanța și respectul de sine al dumneavoastră sunt direct
proporționale cu deschiderea naturală de a primi și accepta ce este în jur, de zâmbetul
vostru care poate umple cu beatitudine o cameră întreagă, de aspectul îngrijit și nu
exagerat al exteriorului dumneavoastră, de bunele maniere pe care le-ați dobândit dea lungul experiențelor și de atenția pe care o aveți întru-totul la momentul respectiv.
Sărbători cu Fericire!
Antrenament Mental = Viață Fericită = Putere și Voință
Împarte aceste rânduri și vei ajuta să transformi pe cei dragi.
Comunitatea celor cu mintea limpede și liniștită, te salută!
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