
Domineert zwart
jouw kledingkast?

10 STAPPEN OM MEER KLEUR IN JE KLEDINGKAST AAN TE BRENGEN

Ontdek hoe je met een paar eenvoudige stappen uit het zwart kan komen, zonder veel
geld uit te geven of een enorme garderobe te hebben.

Zelfs als je weinig kleur in je kast hebt of regelmatig zwarte items draagt.
Dit E-book laat je anders nadenken over ZWART. 



Veel mensen blijven vaak in het zwart hangen letterlijk en figuurlijk.
ZWART:
- Combineert met alles.
- Is mijn favoriete kleur.
- Kleedt netjes af.
- Een little black dress is een must.
- Is tijdloos, staat chic en is mooi.
- Sommige gelegenheden vragen er om (begrafenis of kerstmis)
- Staat stoer.
- Is het huidige aanbod in de winkels.
- Verkoopt goed.
- Zwart is veilig.

Domineert zwart jouw
kledingkast?
Voeg moeiteloos kleur aan je
outfits toe.
 
Geef kleur aan je leven. 
Pas zo veel mogelijk kleur toe en ervaar wat het met je doet.



Mensen kiezen op basis van emotie, gevoel, vertrouwd en veilig. 
En waar je ook niet van zult opkijken als ik zou zeggen:
ZWART:
- Stemt somber.
- Fris je niet van op.
- Maakt de lijnen in je gezicht harder.
- Plaatst zichzelf op de voorgrond
- Maakt jou onzichtbaar.
- Is niet voor iedereen weggelegd.

Wil je wel kleur kiezen, maar geen idee welke kleur en hoe dit dan toe te passen?
Na het lezen van het E-book zul je heel anders tegen zwart aankijken en gefascineerd zijn
door de mogelijkheden in kleur.

Dit E-book is speciaal voor jou geschreven. Aan de hand van 10 tips VERDRIJF zwart uit je
kledingkast ontstaat er harmonie, balans en zichtbaarheid. Ben je toe aan een nieuwe of
andere fase in je leven, dan raad ik je dit E-book zeker aan.
Veel succes met het toepassen van kleur in jouw outfits.
Heel veel leesplezier!

Waarom die fascinatie voor zwart?

Chantal



 

Zoek balans in je outfit. Je items moeten harmoniëren en jezelf naar een next level tillen. 
Je mag zichtbaar zijn en jezelf in het middelpunt plaatsen. Blijf je in het zwart dan sluit je
jezelf af voor de buitenwereld. 
Je geeft een signaal af van “laat mij met rust, ik wil niet gezien worden”. 
Begin met een kleine stap en voeg een gekleurd item/accessoire (b.v. gekleurde tas,
schoenen, riem of sieraden) toe. 
Voel en kijk wat dit met je doet, hoe reageert je omgeving. Ga niet gelijk over de top met
kleur, dan wordt het een verkleedpartij.  Experimenteer en probeer. 
Maar blijf wel bij jezelf. Uit je comfortzone komen mag. Maar je moet je op je gemak
voelen in de kleuren die je draagt.

Domineert zwart jouw kledingkast?

Balans en Harmonie

 We gaan eerst overzicht krijgen in jouw garderobekast. Hang of
leg alle zwarte items bij elkaar en al je overige kleuren aan de andere kant. Je
zult verbaast zijn hoeveel zwart je hebt. Maak een bewuste keuze wat blijft en
wat weg kan. De eerste stap is gezet, wat doet dit met je? Kan je al afstand
nemen van je zwarte items? Of is het een grote stap voor je? Het blijft heel
veilig in zwart. Durf je het nog niet aan, berg je zwarte items achter in de kast op.

Uit je zwarte comfortzone komen



 
Zwart zou een mooie basis kunnen zijn voor tijdloze kleding. Maar een prachtige
donkerblauw, antraciet, donkerpaars of donkerbruin kan het zwart prima vervangen.
Investeer in een mooie donkere kleur. 
Dit gaat jaren mee, is tijdloos en combineert eindeloos. Bijvoorbeeld: leren jasje in jouw
haarkleur, naturel kleur blouse, blauw spijkerjasje, donkere kleur colbert, mooie tijdloze
pantalon/jeans. Een donkere kleur pas je toe op plaatsen op je lichaam waar je minder
blij mee bent (wat zou je willen verhullen). Je pluspunten plaats je in een
mooie kleur, leg hier de nadruk op. Speel ook met prints, dessins en ruches.

Spelen met kleur



Je hoeft niet gelijk in knal kleuren te gaan lopen. Misschien voel jij je daar helemaal niet
gelukkig in. Kies je voor pastelkleuren (roze, lila, mintgroen, baby blauw, zachtgeel of
zandkleur) Deze kleuren staan zacht, liefelijk en rustgevend. Of neutrale onopvallende
kleuren (taupe, beige, wit, crème, donkerblauw, grijstinten, bruintinten) Hoe anders dan
het harde zwart. Blijf bij jezelf en kies je kleuren bewust en uit gevoel. Speel met
gekleurde accessoires. Durf je het aan maak een keuze uit rode schoenen, een gekleurde
sjaal, gele riem, groene tas, roze lippenstift, paarse mascara of lange vrolijke oorhangers?
Laat dit een blikvanger zijn. Dit kan subtiel toegepast worden of juist zichtbaar aanwezig.
Laat die zwarte schoenen en tas achterwege.

Zoals jij je van binnen voelt, zo kleed je je vaak en dit is wat de buitenwereld ziet. Daar is
niets mis mee. Dit is wie je bent en hoe je je voelt. Maar het kan helpen om juist hier met
kleur te spelen. Helemaal in het zwart gekleed gaan, stemt somber. Trek een kleur aan en je
voelt je gelijk een stuk vrolijker. Dit is wat kleur met je doet. Het effect van het toepassen
van kleur is magisch en tovert een glimlach op je gezicht.

Innerlijk en uiterlijk

 Kleur of Kleur



Laat zwart niet jouw uiterlijk naar de achtergrond verdrijven. Het is de bedoeling dat jij in
het midden komt te staan. Laat het zwart ook uit je make up, schoenen, tas en accessoires
weg. Wil je niet te rigoureus, begin klein en weer zwart uit de details. Draag een gekleurde
tas, riem, ketting of sjaal en je krijgt gelijk een hele andere uitstraling. Vis ook naar
complimenten over je outfit: wil je ervaren hoe het is om gezien te worden. Vraag aan je
naasten wat ze van je outfit vinden. En ontvang die complimenten ook hartelijk. Het is
totaal niet belangrijk dat je een item al jaren hebt, dat het in de uitverkoop was of dat het
2de hands gekocht is. Het gaat erom wat het met jou doet en wat voor effect het op jou
heeft.

Maar niet in het zwart. Kies voor donkerblauw of antraciet en voeg hier kleur aan toe. Hoe
chique met kerstmis in een little BLUE dress, mooie sieraden (zilver of goud). Feestelijke
make up en kapsel en harmonie en balans is gecreëerd. Niks geen little BLACK dress maar
stijlvol, elegant en zichtbaar in het middelpunt. Rood in je schoenen, nagellak, lippenstift of
ga voor een andere accentkleur. Voor een zakelijk outfit is donkerblauw of antraciet/grijs
een goed alternatief.

Speciale gelegenheid

 Stralend middelpunt



Bij zwart zien de mensen eerst de zwarte kleur en dan pas jouw gezicht. Je verdwijnt in de
zwarte kleur. Met de juiste stijl en kleurgebruik bereik je een veel groter effect. Een zwarte
broek of rok, zou kunnen maar draag het zwart niet direct onder je gezicht. Het zwart
vloeit over in je gezicht, waardoor je er vermoeid en kleurloos uit ziet. Jij moet gezien
worden, plaats jezelf op een voetstuk in kleur.

Zichtbaar zijn



Er hangt in de etalage vaak zwart, omdat dit goed verkoopt. Laat je niet verleiden tot een
nieuwe zwarte aankoop. Sla deze winkel over. Sla je vleugels uit en kijk eens verder. Wijk
af van je favoriete merk of winkel. Als je verder zoekt, zal je echt wel kleur ontdekken.
Probeer en ervaar wat dit met jou doet.  Voor iedereen is een geschikte kleur te vinden.
Lukt het in een seizoen niet. Combineer wat je nog in je kast hebt hangen, doe aan
kledingruil of struin 2de hands winkels/sites af. Zoek net zolang tot je hart een kleur
sprongetje maakt.

Ben je bereid om uit je zwarte comfortzone te treden? 
Test het laten we zeggen een week. 
Geen zwart in geen enkel item. Zou het jou lukken?  
Tip: Gooi niet al je zwarte items uit je kast. Bewaar ze desnoods achter in je kast, als je het
lastig vindt er afstand van te nemen. Er is verandering in mindset nodig. 
Iets wat je al jaren toepast, verandert niet van de ene op de andere dag. 
Geef jezelf minimaal 2 jaar de tijd om andere kleuren te testen, proberen en ervaren.

Mindset

Aanbod in winkels



Ik ben er van overtuigd als je bovenstaande stappen toepast er een
verandering bij je gaat plaatsvinden. Weer je zwart uit je
kledingkast, dan gaan automatisch andere kleuren domineren.
Misschien heb je niet met alle punten een klik. Maar ik je wil laten
zien, dat je inzicht krijgt over zwart en kleurgebruik. Nu is het aan
jou..... Het wordt tijd om uit de schaduw het kleurenlicht in te
stappen.  Wie weet is dit het moment om iets vernieuwends te
proberen.

One last note




