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K O M U N I C Ē . . .

 

1. Eleganta sieviete ir laipna, “pateicos” 
un “lūdzu” nav parazītvārdi un pie 
liekvārdības to pielietojamību 
nepieskaitīs;
2. Viņa ir moderna, nav stīva un 
neatgādina viszini;
3. Viņa lasa grāmatas sākot ar 
romāniem beidzot ar zinātnisko 
literatūru. Saviesīgas sarunas spēs vest 
par jebkuru tēmu;
4. Viņa ieturēti smejas, jo zina, ka 
pārlieku teatrāla un skaļa uzvedība var 
būt kaitinoša apkārtējiem;
5. Viņai vienmēr ir labs garastāvoklis, 
ko viņa panāk ar meditāciju, 
afirmācijām, disciplīnu un paškontroli.

R A D A  
S V Ē T K U S . . .

1. Neatkarīgi vai tās ir brokastis, 

pusdienas vai vakariņas: tās tiek 

pasniegtas kā svētku dienās!

2. Viņa ir gaidīts viesis it visur: pat 

draugu vecāku mājās, vietējā kafejnīcā 

un pat tirgū. Viņu sveicina pārdevēji un 

viesmīļi. Un nevis pienākuma pēc, bet 

tāpēc, ka vēlas iegūt šīs dāmas patieso 

smaidu;

3. Viņai ir savs ziedu veikals, kurā viņa 

pasūta ziedus, ejot ciemos, pasakoties 

par pasākumu, uzmundrinot draugus 

slimības laikā vai apsveicot ar kādu 

īpašu notikumu;

4. Viņa rīko neaizmirstamas 

pieņemšanas un ģimenes svinības;

5. Viņa kolekcionē traukus, atmiņas un 

receptes.



D O MĀ . . .

1. Viņa ļauj vīrietim būt vīrišķīgam un 

izpausties kā džentlmenim. Viņa 

neuzņemas vadību;

2. Viņa zina, ka pirmais priekštats rodas 

no stājas un ieņemtās pozas. Viņa zina 

graciozākās un elegantākās pozas;

3. Viņa mīl sevi, tāpec viņa ēd ne tikai 

veselīgi, bet baro izmeklēti arī savu 

intelektu. Viņa izvēlas grāmatu 

dzeltenās preses vietā;

4. Eleganta sieviete iepērkas pārdomāti. 

Viņa plāno savu garderobi un investē 

tajā. Spontāni reti, bet iepērkas, jo 

tomēr pēc “eleganta” seko sieviete;

5. Viņai ir savs skaistumkopšanas 

rituāls, jo viņa zina, ka tāpat kā “vasaras 

ķermeni” sāk gatavot ziemā, līdzīgi, par 

vecumdienas izskatu jārūpējas laicīgi. 

I Z S K A TĀS . . .

1. Eleganta sieviete nēsā viena 

komplekta apakšveļu: krūšturis saskan 

ar biksītēm;

2. Apģērba ziņā konservatīva, bet tomēr 

mazliet moderna un kreatīva. Balta 

blūze, melni svārki un pērļu virtene ir 

banāli, to viņa papildina ar sev 

raksturīgu aksesuāru ansambli, piem., 

kulta auskariem, cepuri vai lakatu, 

pulksteni, drosmīgām kurpēm. Jo viņa 

zina, ka spēks ir detaļās;

3. Viņa zina pilsētas labāko šuvēju, 

adītāju, rotu un cepuru dizaineri;

4. Nagi nav redzējuši kristālus, izteiktas 

formas un neredzētus garumus. Toties 

visu paleti sarkanā, miesas krāsas un 

franču stilu gan;

5. nav svarīgi vai ar Dyson žāvēti vai 

dabīgi žuvuši, mati pat, ja ne frizūrā, 

tad vienmēr saķemmēti un kopti. 

Pokemons nav ne reizi bijis uz 

elegantas sievietes galvas, ja vien kad 

dzemdējusi, bet, nē... pat tad arī “nē”.

Z I N A . . .

1. Viņa tiks galā gan ar pastu vien ar 

dakšu rokā, gan ar picas Margarita siera 

ūsām;

2. Viņa pārzin visus kosmētikas 

jaunumus un pati varētu būt 

skaistumkopšanas, kosmētikas blogere;

3. Viņa pārzin vīnus, bet ļauj 

alkoholiskos dzērienus izvēleties 

kungam;

4. Viņai ir veiksmīga karjera, jo zina 

spēles noteikumus. Viņa sasniedz 

karjeras virsotnes pateicoties savai 

profesionalitātei nevis izceļot savu 

sievišķību;

5. Viņa ģērbjas ievērojot dresskodu, 

vietu, gadalaiku un savu vecumu.


