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Imaginile in general sunt puternice. Se spune ca ele sunt mai valoroase decat o mie de cuvinte.
Imaginea e importanta pentru noi toti. Cum ne vad ceilalti? Cum aratam atunci cand iesim in
public? Ce ii lasam pe cei din jur sa vada? Pote astazi ne-am trezit obositi, poate am plans cu o
seara in urma si avem ochii umflati, dar nu vom permite celorlalti sa observe asta, nu-i asa?
Imaginea e puternica, dar in acelasi timp este superficiala. In cateva minute ne putem modifica
imaginea prin simple artificii, precum hainele, accesoriile pe care le purtam. Mereu putem
transforma modul in care aratam si asta are un mare impact asupra vietii noastre prin impresia
si imaginea pe care si-o creeaza ceilalti despre noi.

Cameron Russell vorbeste in clipuletul de mai jos despre influenta pe care imaginea noastra o
are asupra propriei persoane, dar si a celorlalti. A lucrat ca si model 10 ani de zile, ocuptie in
care infatisarea fizica este deosebit de importanta, dupa care a devenit cercetator. Ea vorbeste
despre avantajele si dezavantajele pe care frumusetea le implica.

Stim cu totii ca, impactul mass-mediei este foarte puternic in viata copiilor si a adolescentilor.
Cati copii nu isi doresc sa devina fotomodele, actrite sau prezentatoare tv? De ce? Din cauza
aspectului placut, al aparitiei pe sticla, a impresiei puternice pe care imaginea lor se intipareste
in mintea noastra. De ce nu ar dori copiii sa devina presedinti, medici sau vanzatori? Pentru ca
nu sunt meserii care sa atraga atentia din punct de vedere al imaginii.

E important sa facem diferenta intre ceea ce aratam si ceea ce suntem. Aspectul fizic
conteaza foarte mult si ne poate ajuta intr-o multime de situatii, insa nu defineste ceea ce
suntem cu adevarat, care sunt valorile si principiile dupa care ne ghidam. Atunci cand ne uitam
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pe strada la o persoana care arata bine, putem spune ce hobby-uri are? Care sunt domeniile in
care se pricepe cel mai bine? Cate lucruri minunate poate sa faca? Nu. Transmitem prin
infatisare, o imagine despre ceea ce vrem ca ceilalti sa afle despre noi.
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