
Hoppál Bori nõi testtudat-kutató volt
vendége a tatai Móricz Zsigmond Városi
Könyvtárnak – célzottan március 8-án, a
nõnapon.

A TÁMOP 3.2.13 keretében megvaló-
suló, Elõadások a polcok közt címû soro-
zatunk második elõadója kedves, közvet-
len stílusával hamar megtalálta a közös
hangot a közönséggel, amelynek sorai-
ban szinte minden korosztály képviseltet-
te magát.

„Mindnyájan tudjuk, hogy a szép nõi
test mint olyan nem létezik, hiszen ko-
ronként és kultúránként a legkülönbö-
zõbb szépségideálokkal találkozhatunk.
Legtöbbünk mégis próbál megfelelni a
külsõ elvárásoknak, és ha nem sikerül,
rosszul érezzük magunkat a bõrünkben.
Pedig a nõi test igazi szépsége kívülrõl
talán nem is látható, csupán belülrõl
megélhetõ és onnan kisugárzó.” (In:
http://www.noitestcsodai.hu/bemutatko-
zas/honlaprol.html)

Számomra sokkoló képpel indult az
elõadás: a tükör elõtt álló fiatal nõ csont
és bõr (anorexia jegyeit mutatja), a tükör-
bõl mégis egy buja idomú képmása néz
vissza rá.

Tudatunk kivetíti a bennünk élõ ké-
pet, ezért látjuk másképp magunkat a tü-
körben. Ha kövérnek gondoljuk magun-
kat, akkor annak, ha rettegünk a ráncok
megjelenésétõl, akkor felerõsödve kö-
szöntenek vissza reggelente a tükörbõl a
legapróbbak is. Viszont ha békében élünk
magunkkal és ezáltal a testünkkel
is,akkor egész más hangulatban indul a
nap, amikor reggelente megpillantjuk
magunkat – akár a tükörben, akár a pá-
runk szemében.

Mit tehetünk, hiszen a média, a bul-
várlapok, a reklámok mind-mind azt
sulykolják belénk, hogy nem vagyunk tö-
kéletesek, ha nem rendelkezünk megfele-
lõ mellmérettel, tökéletesen sima arccal
és hibátlan alakkal. Ja, és persze minde-
nütt mindenkor legyünk topon, a munká-
ban és a magánéletben egyaránt!

Ismerjük meg önmagunkat, keressük
meg mindazt a csodát, ami csak bennünk
van, merjünk örülni, és éljünk holdciklu-
sunknak megfelelõen – tudjuk, mikor van
szükségünk elvonulásra, mikor vagyunk
szellemileg a legaktívabbak, és mikor ke-
rüljük inkább párunkkal a beszélgetést,
mert biztos, hogy nem tudunk közös ne-
vezõre jutni…

Ajánlom mindenki figyelmébe a
www.noitestcsodai.hu honlapot, ahol to-
vábbi érdekes témákat találunk Hoppál
Boritól. ■
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