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A valódi szépség belülről fakad 

Carolin Frei 
Az svájci székhelyű EFAKOS előkelő 

helyet foglal az elit, európai 

kozmetikai képzőintézetek sorában. 

Sikerük abban rejlik, hogy az itt 

tanulóknak nem csupán a kozmetikai 

képzés alapjait adják át, hanem az 

önbecsülésből fakadó belső szépség 

elérésére is hangsúlyt fektetnek. 

Jelenleg 16 tanulót képez az 

intézmény igazgatója Silvia Vifian. Az 

igazgatónő célja, hogy tanítványai 

számára az alapos szaktudás mellett azt a 

bánásmódot is megtanítsa, amelyet a  különböző 

személyiségű emberek igényelnek, ugyanis 

mindenekelőtt az egyéniség felismerése és 

tisztelete, az amely a sikerhez vezető utat 

jelentheti a jövő kozmetikusai számára.  A 

tananyag nem csupán szakmai ismeretekre épít, 

hanem olyan témákra is kitér, mint a szociális 

kompetencia, időmenedzsment vagy a higiénia.   

Az intézmény célja, hogy a lehető legjobb 

minőségű oktatást nyújtsa növendékei számára, 

elhivatottságukat mi sem támasztja alá jobban, 

mint az, hogy egyik tanítványuk a közelmúltban, a 

Japánban rendezett világbajnokságról 

aranyéremmel tért haza.   

Az intézmény sikerében a Biostruktúra-analízis 

és annak oktatásban való alkalmazása jelentős 

szerepet játszik. Első lépésben a tanulók és 

tanáraik megismerik a saját és egymás 

személyiségét és ezzel egyidejűleg erősségeiket 

és gyengeségeiket is. A structogram módszernek 

köszönhetően olyan tanulócsoportokat 

alakítanak ki, amelyekben minimálisra csökkentik 

a konfliktusok kialakulásának lehetőségét.   

Silvia Vifian: ,,A  structogram módszer számomra 

az ember saját magával való kibékülését jelenti, 

és megmutatja, hogy miként győzhetem le a 

nehézségeimet.’’ 

A structogram alapja az emberek egyedülálló 

genetikailag meghatározott személyiség 

struktúrája. A structogrammal megtanuljuk 

felismerni és észrevenni a másik ember 

szükségleteit, többé nem kell találgatnunk, hogy 

a másik félnek mire van szüksége, mert pontosan 

érezni fogjuk. Ez a plusz dolog szükségeltetik 

ahhoz, hogy leendő kozmetikusaink sikerre vigyék 

vállalkozásaikat a jövőben, ugyanis legfőbb céljuk 

nem csupán a külső megszépítése, hanem 

ügyfeleik belső szépségének a felszínre hozása is. 
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