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Ajánlom minden fantasztikus, önálló, és okos nőnek, de leginkább Anyának, Nagymaminak, Beának,

Ginának, Alexának, és Évinek.

 

Azok a nők, akiknek ezt a könyvet szántam, pontosan tudják, hogyan kell túlélni. Lehet, hogy még
csak lányok, de tudják, mit akarnak, és még fontosabb: hogy mit nem. Túléltek szakítást, szívtörést,
válást,  vizsgaidőszakot,  magányt,  döntésképtelenséget,  kirúgást,  háztartási  katasztrófát,
másnaposságot, elaludt nyakat és elaludt hajat, legalább egy fajta diétát, szúrták már őket hátba,
tévedtek már el, bántottak már meg olyanokat, akiket szerettek, és mégis kihúzott háttal állnak,
bátran – néha vakmerően – alkotnak véleményt, formálják a világot, ami formálja őket, és igyekeznek
pozitívan gondolkodni.
Nem hiszem,  hogy  szükségetek  lenne  kézen  fogva  vezetésre,  de  mindenkinek  szüksége  van  a
közösség  érzésére,  hogy  tudja,  hogy  nincs  egyedül  azokkal  az  akár  apró-cseprő  mindennapi



problémákkal,  amik  konstans  döntéshozatali  helyzetben  tartanak  minket,  az  életünk  minden
területén. Ez inkább habkönnyű, modern füveskönyv, mint kinyilatkoztatás, a saját tapasztalataim
csokorba gyűjtése, ami remélem nem csak hasznos, de meg is tud mosolyogtatni.



ÉLETMÓD avagy a testünk egy templom, de kifogás
mindig van

Azt kapod, amiért fizetsz
A jó munka nem olcsó, és az olcsó munka nem jó. Ezt a bölcsességet rengeteg helyről meg

tudnám közelíteni,  sőt  klasszikusunk is  van rá:  „olcsó  húsnak híg  a  leve”,  de  megpróbálom a
legdrasztikusabb módon szemléltetni. Amennyiben tetoválást szeretnél csináltatni egy életre, viszont
nincs rá reális kereted, elmész egy külvárosi szalonba, és három év múlva egy sötétzöld pacává
folyik össze, akkor hiába vered a fejed a falba, hogy az unokák ujjal fognak mutogatni. Lehet kedvező
ajánlatokkal trükközni, de mindig minden esetben vállalnod kell a felelősséget azért, hogy lehet
sokkal  több pénzbe fog kerülni  a  rendbehozása valaminek,  ami az ára miatt  nem garantálja  a
minőséget.

A méret nem számít, az igényesség ellenben igen
Felejtsük el a nullás méret fétist, van akinek kihívás ezt kergetni, de az emberiség női felének

reálisan vett nagyon nagy százalékának esélye sincs ezt nem kudarcként megélni. Nem az a lényeg,
hogy mekkora és milyen testben élsz,  hanem az, hogy egészségesen élj,  és kihozd magadból a
legjobbat.  Étkezz a lehetőségeidhez képest a legjobban, sportolj,  ápolt  és tiszta legyél,  előnyös
frizurát viselj, és az alkatodnak, stílusodnak, életkorodnak megfelelő ruhatárat alakíts ki magadnak,
és  máris  teljesen  nyugodt  szívvel  lehet  kicsattanó  önbizalmad…  és  természetesen  ugyanígy
gondolkozz másokról is. Mindenki a saját adottságaival és démonjaival küzd.



A legolcsóbb és legegyszerűbb módja a formába lendülésnek –



kizárólag vizet igyál
Ha  abszolút  semmi  közöd  semmilyen  diétához,  testmozgáshoz,  vagy  bármilyen  fogyasztó

módszerhez, vagy egyéb kifogásod van a témában, akkor szimplán válts le minden folyadékot az
életedben szénsavmentes vízre. Nincs dobozos gyümölcslé, nincs bubis üdítő, nincs szerda esti pohár
bor,  csak  víz.  Napi  3-4  liter  is  akár.  Nagyon  hamar  érzékelhető  a  változás,  hatással  lesz  a
közérzetedre, a bőrödre, és az alakodra is.

Mindig állíts össze zenét az edzéshez
Ez a tipp annál fontosabb, minél lustább vagy. Természetesen ha úszni vagy teniszezni jársz,

akkor ez kicsit nehezebben megvalósítható, de ha futsz, kardiózol, gyúrsz, tornázol, biciklizel, akkor
frissítsd gyakran a lejátszási listád, és igyekezz ritmusos, lépésütemű zenéket választani, vagy olyan
számokat, amiket legszívesebben hangosan énekelnél. Ugyanúgy ahogy az utcán végigvonulni is
teljesen más élmény, az edzéshez is végtelen lendületet tud adni, hogy már a zenétől vigyorogni
kezdesz.

Walk of shame kit
Nem próbálom meg általánosítani azt a szituációt, amikor nem a saját ágyunkban ébredünk, mert

nem mindenki egy átmulatott éjszaka után teszi, mindenesetre ilyenkor körülményes tud lenni a
hazajutás. Ha tudod, hogy van esély arra, hogy ez előforduljon, akkor állíts össze egy alternatív
elsősegélydobozt a következőkkel:
- napszemüveg
- nedves törlőkendő – mindig mosd le este legalább a szemedről a sminket
- korrektor – hogy reggel ne nézz ki smink nélkül zombinak
- rágó/cukorka – profiknak és kapcsolatban fogkefe
… és mindig felemelt állal járj,  mindenki tökéletesen tisztában van vele, hogy mikor indultál el
otthonról, és mit csináltál éjszaka. Ha jó volt, akkor mosolyogj is!



Legyen alkoholfogyasztási, és másnapossági terved
Én speciel már nem vagyok 18, amikor még egy teljes itallap végigivása után is csicseregve

keltem, szóval ennek természetesen része az évek és a rutin, de fontos odafigyelni a görbe estéken
arra, hogy milyen tempóban és mit iszol. Töményeket keverni mindig életveszélyes vállalkozás, és a
sör és bor váltakozása sem lesz másnap a barátod, maradj egy-, vagy maximum kétféle típusnál.
Amint becsiccsentve érzed magad, minden alkoholos ital után igyál meg egy pohár vizet, így nem
szállsz el a sztratoszférába, és másnap sem vattával a szádban ébredsz. Ha nem sikerült, akkor
lefekvés előtt igyál meg annyi tiszta vizet, amennyit csak bírsz. A másnapossági rutin mindenkinek
más,  ki  kell  tapasztalni  hogy  mi  működik.  Ami  segíthet:  forró  zuhany,  kalcium és  magnézium
pezsgőtabletta, víz, cukorpótlás – étkezés, cukros üdítő, fejfájásra fájdalomcsillapító, és hideg vizes
borogatás a homlokra. Ha korán reggel felébredsz egy átivott éjszaka után, az szimplán azért van,
mert lement a vércukrod. Ha pótlod, akkor vissza fogsz tudni aludni szinte azonnal.

Állíts be egy időpontot, aminél később nem eszel
A világ legegyszerűbb diétája, ami 1-2 hónap alatt életmóddá válik. Néha persze csalhatsz, ha úgy



alakul,  de próbálj  meg mondjuk este 8 után nem enni,  így van ideje a szervezetednek normál
tempóban elvégezni az anyagcserés feladatokat, mielőtt alvás közben lelassulna. Minden diétára
életmódként  tekints,  ne  pedig  visszaszámlálásként.  Át  kell  venned  teljesen,  az  életed  részévé,
szokássá kell tenned, különben szépen lassan, észrevétlenül elhagyod, és semmi értelme nem volt
elkezdeni. Én például soha nem tartok otthon kenyeret vagy csokoládét, így esélyem sincs, hogy
megkívánjam,  csak másoknál  fosztogatok.  Persze  ez  az  én önfelmentő  törvényem,  nem vagyok
dietetikus.

Szélsőséges diétát követve mindig tudd, hogy miről is van szó
Ezt lefordíthatnám bármilyen szélsőségre. Akár straight edge, akár gluténmentes, akár feminista

életvitelt választasz, mindig, ismétlem, mindig győződj meg arról,  hogy olvasott és a végletekig
kiművelt vagy a témában, vannak okaid, érveid, és háttértudásod azoknak az idióta kérdéseknek a
megválaszolásához, amivel minden nap szembesülni fogsz. Meg persze, hogy ne azért erőlködj, hogy
beilleszkedj, vagy különlegesnek tűnj.

Rettegsz a csobbanó hangtól, mert túl közel a hálószoba a
wc-hez?

Dobálj tekintélyes mennyiségű papírt a víz tetejére, et voilá, silent poop.

Nem kell elviselned a fodrászokat
A közhiedelemmel teljesen megegyező módon a fodrászok többsége szakbarbár,  akiktől  akut

sírógörccsel távozik az ember, viszont ezt nem kell konklúzióként elkönyvelni. Válogathatsz közöttük
addig, amíg szeretnél, de ami a legfontosabb: megmondhatod nekik tisztán és érthetően, ha utálod
ami történt veled, közben is beleszólhatsz, ha látod hogy nagyon szalad az olló, és az elején is
hatszor elmagyarázhatod, hogy három centit a végéből, nem pedig tizenötöt vállközépig. Tanácsot
adhat, elmagyarázhatja, hogy többre lenne szükséged az egészséges végekhez, de utána neked kell
mérlegelned. Ez bizalmi kérdés, a hajad az arcod és a személyiséged része, a fodrászodnak olyan
embernek kell  lenni,  akire homlokráncolás nélkül rá mered bízni ezt a feladatot.  Ha van olyan
szituáció, ahol indokolt valakit végleg meneszteni, akkor az az, ahol nem szimplán egy félreértés
miatt taszít téged egészen a kezdővonalig laza két hónapra, vagy akár két évre.

Az emberek csak akkor beszélnek a plasztikai műtétekről, ha
rosszul sikerültek

Én  speciel  hiszek  a  plasztikai  sebészetben,  rengeteg  komoly  önértékelési  problémára  ad
természetesnek tűnő választ. Soha senki nem fog megjegyzést tenni a kevésbé elálló füleidre, vagy a
szimmetrikussá vált orrodra, netalántán a szülés után korrigált hasadra, mert hozzád tartoznak, és
így érzed jól magad. Ellenben ha testidegen dupla E-s melleid, tündeorrod, vagy kellemetlennek
tűnően feszülő szád van, akkor hirtelen mindenki elkezd a hátad mögött a komplexusaidról, lelki
vívódásaidról, és testképzavarodról csevegni, és soha semmivel nem fogsz sem vadidegeneket, sem
hozzád  közel  állókat  meggyőzni  arról,  hogy  természetellenesnek  lenni  egészséges.  Arról  nem
beszélve, hogy mindenki, aki a túlzásba vitt orr és szájplasztika kombinációjával teszi totálra az arcát,
úgy fog kinézni, mint Lana Del Rey és Voksán Virág szerelemgyermeke.



Tanulj meg hatásosan időt húzni
Angolul  procrastination  szóval  illetik  azt,  amikor mindent csinálsz,  csak azt  nem amit  kéne.

Mindenkivel előfordul, van aki ezzel tölti a munkaidejét, de ezt is ki lehet cselezni, és ahelyett hogy
újrarendeznéd a bugyis fiókod, mielőtt nekiállnál a tavaszi nagytakarításnak, vagy kihegyezed az
összes ceruzád, mielőtt elkezdenéd a beadandót, inkább feltöltődéssel töltsd ki az üresjáratokat, és
adj meg egy időkeretet arra, hogy meddig csinálhatod még a semmit.


