Caleidoscopische Explosie van
Kleuren

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}}
We kunnen het wel gebruiken: wat vrolijkheid om ons heen. Ik droom van een vrolijker
straatbeeld in deze donkere, onzekere en voor velen moeilijke tijden.
De prachtige term ‘dopaminedressing’ spreekt mij daarom zeer aan. Ik kom het steeds
vaker tegen.
Vorige maand las ik een artikel in het Fashionunited Nieuws. Trendforecaster Jan Agelink
houdt daarin een betoog over de transformatie van onze identiteit tijdens de pandemie.
Volgens hem realiseren we ons steeds meer dat kleding een grote rol speelt in verband
met identiteit. Eén van de trends is dat we vreugde zoeken in kleding: dopaminedressing.
Dit kan door het dragen van felle kleuren en opvallende prints. Het gaat om ‘high energy’.
Lees het artikel hier
Andere trendvoorspellers noemen deze tijd de opmaat voor de Creatieve Renaissance.
Scrollend door FB las ik dit artikel, gedeeld door Philip Fimmano via Edelkoort Inc/ Trend
Union.
Mijn hart maakte een sprongetje: het is een zeer uitgebreid artikel over het verdwijnen
van zwart uit onze garderobe.
Was de vrouw in het zwart jarenlang het toonbeeld van chic & stoer, voor de jonge
generatie is de kleding van nu een caleidoscopische explosie van kleuren. Het lijkt erop
dat zwart zijn glans begint te verliezen, zelfs voormalige minimalisten omarmen kleur.
Zwart wordt niet meer gezien als chic maar geassocieerd met het verlangen om te
verdwijnen. Op Instagram zie je eigenlijk ook geen zwarte outfits meer: in het zwart val je
niet op.
Wat een heerlijk vooruitzicht: vrolijke kleuren die onze sombere dagen kleur gaan geven.
Ik wens jullie een Kleurrijk 2022.
Liefs,
Riëlle

Maak een afspraak

Verandering

Zichtbaar

Er gebeuren in je leven dingen die je
niet had voorzien. Sommige
gebeurtenissen horen bij het leven
maar soms hebben ze zoveel impact
op je leven dat ze ervoor zorgen dat
er een leven is vóór… en een leven
na….

Maak jezelf zichtbaar.
Echte schoonheid ontstaat wanneer
jij volledig zichtbaar bent.
Zorg dat jouw dopaminehuishouding op orde is! Wat je
draagt heeft effect op hoe je je voelt.
En hoe anderen jou zien. De eerste
indruk wordt gevormd door jouw
aanwezigheid. Het is daarom
belangrijk dat het beeld altijd klopt
met wie je bent en waar je voor
staat. Jouw persoonlijke uitstraling is
belangrijk voor de effectiviteit van je
communicatie. Uit onderzoek blijkt
dat het effect van je communicatie
voor 7% bepaald wordt door wat je
zegt, voor 38% door je stem en voor
55% door hoe je eruit ziet.
Hoe zit het met jouw zichtbaarheid?
Met de juiste kleuren, die passen bij
jouw buitenkant én binnenkant, zorg
je dat het klopt.
Met de bij jou passende kledingstijl,
dessins, accesoires, vormen,
stoffen, glans en contrast laat je zien
wie je bent en wat je wil uitstralen.

Jij verandert door datgene wat je
meemaakt in het leven. Verandering
van werk, veranderingen binnen je
relatie, het krijgen van kinderen, het
verliezen van ouders of een dierbare
vriend/vriendin/broer of zus kleuren je
leven. Deze gebeurtenissen kunnen
ervoor zorgen dat jouw drijfveren en
je verlangens in je leven anders
worden.
Sta jij ook voor een belangrijke keuze
in je leven? Neem dan de stap om
inzicht te krijgen in jezelf en welke
keuze daarbij past. Stuur me een
mailtje voor welke keuze je staat, dan
stuur ik je de mogelijkheden voor het
maken van de PK-Test.

Kun jij hierbij wat hulp gebruiken? Ik
vind het heel leuk om samen met jou
te kijken hoe jij je buiten- en
binnenkant nog beter op elkaar kunt
laten aansluiten. Wil je erachter
komen wat ik voor je kan doen?
Maak dan een afspraak!

Kies voor jezelf en zet die stap.

Ja, graag!.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
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