
Ezt olvastad már?

Ma ünnepelné születésnapját
mindannyiunk kedvence,
Grace Kelly!
Ma ünnepelné 90. születésnapját Grace
Kelly.

Az első szerelem mámora - Te
emlékszel még rá?
A legnagyobb boldogság és legfájóbb
csalódás: az első szerelem...

A gyávaságnak szaga van. És
nem kellemes.
Hol a határ gyávaság és félelem között?

Nem tudtam feldolgozni, hogy
apám megölte anyámat...
Vannak rosszabb dolgok is, mint az utcán
élni.

Ha a férfi a döntéshozó, akkor
én csak elnyomott nő
lehetek?
Én szeretem, hogy nálunk a párom a főnök!

Párválasztás ötven felett:
Csak a szerelem dominál?
Szerelem ötven felett: Öregen és betegen is
szeretni fogsz?
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Legnépszerűbb

Hiába keseregsz a
magányon, az élet nem lesz
méltányos veled...

Nem feküdtem le senkivel
egy évig, ezt tanultam
belőle!

Azt hazudtad, senkid sincs,
de ez a "Senki" szétdúlta az
életem...

Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez tetszik.
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Fehérvári-Varga Judit
2020.09.28. f Herself

k

Tényleg többet ér
egy házasság, mint
egy "sima"
kapcsolat?

Barok Eszter
2020.09.28. f Nofilter

k

A depressziós
gyereket sokszor
hisztisnek hiszik!

Molnár Kitti
2020.09.28. f Herself

k

A rák mindent
felfalt - a tested, a
kedvességed, az
életed...

Ferencz Gabriella
2020.09.28. f Herself

k

Császár Zsanett
2020.09.28. f Herself

k

Tóth Kata
2020.09.27. f Herself
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A jó profilképhez magas sarkú kell!
Sokszor elkerülhetetlen, hogy fénykép készüljön rólad. Még ha te nem is

akarod, mert szerinted szörnyen mutatsz a fotókon. Van olyan élethelyzet,

amikor muszáj, és még az is fontos, hogy jól sikerüljön: például az

önéletrajzodba, ha új állásra pályázol.

Hősnőnk, Linda úgy érezte, az ő esete teljesen reménytelen, ezért inkább profi

fotósra bízta magát. Mondanom sem kell, Linda gyönyörű nő. Nemcsak külsőre

szép, de határozott, és okos is. Ez elsőre egyértelmű volt, nem csak Bánhalmi

Norbertnek, a fotósnak, aki elvállalta, hogy kihozza belőle a szépet úgy, hogy az a

képen is látsszódjon. 

Linda felvette a fotózáshoz a legszürkébb ruháját a legszürkébb

kiegészítővel. Álljunk meg itt egy pillanatra, és gondolkodjunk el! Ez mit is árul el?

Persze Linda a legkevésbé sem szürke kisegér. Ott lapult a vagány magas sarkú és

a rikító ékszer is a táskájában.

Bionytalanul kérdezte: "Felvegyem azt?" Norbi persze tudta a választ: hisz azért

kérdezte, mert fel akarja venni. És azért volt nála, mert azt szereti. Mert ő ilyen:

színes, és vagány. Akkor pedig ezt kell megmutatni a képen!
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Látszik a magas sarkú egyáltalán az igazolványképen?

Elárulom: látszik. A mosolyon, a kiálláson, a határozottságon. Ha csak egy

igazolványképet készítő fülkébe van időd beszaladni, akkor is érdemes

olyan ruhákat felvenned, amiben jól érzed magad, mert az önbizalmat ad,

és attól leszel szép. Sőt, a legjobb, ha ilyenkor magaddal viszed azt a személyt is, aki

mellett felszabadult tudsz lenni.

Szerencsére Norbi ilyen. Ki tudja hozni a felszabadult pillanatokat az

idegenekből is. Lindából is kihozta. Igazi "all in" kép készült, amit aztán a LinkedIn-re

és a társkeresőre is fel lehet tölteni (jó, ez utóbbira azért került egy kicsit

izgalmasabb filter), és akár az anyukájának is elküldheti.

Eszembe jutott egy önéletrajz, amit egyszer kaptam: egy szigorú ügyvédnő tekintett

vissza róla. Nemhogy nem volt szimpatikus, de egyenesen megrémültem

tőle! Viszont amiket írt, az annyira ígéretes volt, hogy behívtuk.

Mondanom sem kell: egyáltalán nem olyan volt a valóságban, amilyet a kép

alapján vártunk. Kiderült, hogy egy világlátott lány, aki folyamatosan új

kihívásokat keres.

Amilyen képet mutatsz magadról, úgy fog hozzád állni a munkaadó is. Ha szürke

kisegér vagy a képen, akkor annak megfelelő munkát fogsz kapni! Ja, hogy

te nem szeretnél beállni a sorba, és a sokadik alkalmazottá válni, akinek még a

nevét sem tudják? Hanem kihívásra, pörgésre vágysz és kreatív feladatokra?
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Akkor elő azzal az izgalmas, színes ékszerrel, és

tessék szépen huncutul mosolyogni azon a fotón!

Linda a fények alatt állt, vakította a lámpa, de már kezdte megszokni. És akkor

váratlanul Norbi egy igazán pajkos megjegyzést tett, mire előbújt Lindából a

tökéletes mosoly. Ha tudná a munkaadó, mire gondolt, belepirulna?

Talán nem. Mert Linda igazából nem egy vaskalapos főnök alatt szeretne

dolgozni - csak ebbe valószínűleg nem is gondolt bele. Ha önmagát mutatja, és

nem azt, amit szerinte a világ látni szeretne, vagy amit "szoktak", amit "illik",

akkor őt magát fogják felvenni. Ilyen egyszerű. 

Lindáról persze tökéletes kép készült. Ő is elégedett volt: ott ült a boldog mosoly

az arcán. Látszott: alig várja, hogy feltöltse a képet a Facebookra.
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