
И З Л Е З  О Т  Р У Т И Н А Т А

50 НАЧИНА
да разнообразиш стила си



За да можеш да следиш какво вече си приложила и до къде си
стигнала, разпечатай този файл и си отбелязвай всеки
приложен съвет.

Разпределила съм задачите и в отделни категории:

- Вдъхновение
- Нови източници
- Стил в момента
- Стилни главоблъсканици
- Предизвикателства

Всяка от тях има за цел да те насърчи по забавен и интересен
начин да научаваш повече за своя стил и да го развиваш с твоя
идивидуален подход.

Съветвам те да прилагаш по 1-2 от дадените насоки на ден.
Недей да минаваш всичките наведнъж, защото изграждането
на личен стил отнема време, внимание и отдаденост.

Здравей, аз съм твоята стилна
съветница - 
Сузана Бойчева - дипломиран
имидж консултант и личен
стилист, и на следващите страници
ще намериш 50 различни начини
да внесеш разнообразие и свежест
в стила си.
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Вдъхновение

Обръни внимание на околната си среда, защото
всичко може да ти служи за вдъхновение.

Определи точно какво ти харесва, когато нещо те
вдъхнови. Започни с даване на поне 3 определения.

Набави си книги и списания, от които да черпиш
вдъхновение. Не се ограничавай до модни, а
разгледай и тези за интериор, пътешествия, природа...

Какви дейности те карат да се вдъхновяваш? Дали това
са разходки сред природата, срещи с приятели,
любимо твое хоби - започни да ги правиш редовно.

Направи списък с любимте си сайтове и профили,
които следиш. Така ще можеш да забележиш общото и
какво в тях те вдъхновява.

Разшири хоризонта на източниците си. Потърси в
Гугъл сайтове с избрана ключова дума и разгледай
предложенията. Запази онези, които ти харесат.
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Нови източници

Излез и започни да снимаш всичко, което ти направи
впечатление. После анализирай заснетото - цветове,
форми, линии, съчетания

Твоят интериор говори много за твоя стил. Разгледай
дома си и различните предмети в него - какви са, как
са подредени, как изглеждат, какво ти харесва или не
в тях?

Разходи се виртуално из световни арт галерии чрез
този линк и запиши всичко, което ти е направило
впечатление.

Променяй перспективата си като наблюдавай детайли
или цялата картина. Това ще ти помогне при оценката
на облеклото ти в огледалото.

Прекарай време в Пинтерест и започни да запазваш в
определена за целта секция всички картинки, които ти
харесат, независимо от съдържанието.

Вдъхновяваш ли се от природата? Кое те вдъхновява
повече - пейзаш на плаж или планина, цветя, рекичка,
плодове, небе, кристали? А може би харесваш градски
пейзажи?
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Стил в момента

Как би описала личния си стил на някой непознат, като
включиш цветове, форми, излъчване, усещане?

Какво казва за теб твоят гардероб в момента? Ако
някой непознат го разгледа, какво би си помислил?

Направи списък с всички облекла от изминалата
седмица и определи как би ги подобрила.

Кои са най-несполучливите ти облекла през
последните няколко години? Назови ги и определи
защо са били такива.

Определи защо ти е важно да отделяш време за
облеклото си? Бъди напълно честна със себе си и
подълбай дълбоко в психиката си.

Има ли нещо, което искаш да носиш, но не си
позволяваш заради някаки предразсъдъци? Назови го
и отиди да го пробваш (не купуваш, а просто да
пробваш).
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Стил в момента

Какво в рутината в стила ти те дразни най-много? Дай
му точно определение с няколко изречения.

Вземайки предвид всичките ти ежедневни дейности,
дай пример за облекло, което може да използваш за
всички тях, без да се преобличаш.

Направи списък с елементите в облеклото ти, които
използваш от години и ти носят наслада.

Направи и друг списък с елементите, които са се
променяли, влизали, излизали от стила ти. Сравни
двата списъка.

Представи си абсолютния антипод на твоя стил - какво
го прави толкова различен? Дали има елементи, които
се притесняваш да включиш и защо?

Коя емоция има най-голямо влияние върху начина, по
който избираш облеклото си за деня? Тъгата, щастието,
яростта, радостта - кое чувство е определящо за това
кои цветове и съчетания ще избереш?
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Стилни Главоблъсканици

Представи си, че всичките ти дрехи са безвъзвратно
изчезнали. Кои 10 ще си купиш първо? Запиши ги.

Ако си анимационен герой, какво би било твоето
облекло (имаш право само на едно)? Включи също
аксесоари и прическа.

Назови любимия си стилен филм и, ако участваш в
него, с какво ще си облечена?

Коя е любимата ти дестинация? Ако можеш да
поживееш там няколко месеца или години, как ще се
обличаш?

Живееш живота на мечтите си, всички твой нужди са
задоволени, имаш безкраен лимит за шопинг. Как би се
обличала в сравнение със сегашното си облекло?

Представи си, че живееш в различни минали
десетилетия. В кое би се чувствала най-стилна? Какво
би обличала?
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Ако през следващия месец трябва да носиш само едно
облекло, какво би избрала да носиш? Включи и
аксесоарите.

Твоите модни икони искат да ти подарят по едно от
техните облекла. От кого кое ще избереш? Потърси
онлайн.

Представи си, че си се превърнала в най-добрата
версия на себе си, най-висшата форма на теб самата.
Как си облечена?

Ти си холивудска актриса и ти предлагат най-мечтаната
ти роля. Коя е тя, в кой филм и как ще изглеждаш?

Подаряват ти безлимитна карта с пари. Кои са първите
5 неща, които ще си купиш? Защо?

Печелиш билети за мечтаната дестинация, но трябва
да заминеш още довечера. Кои дрехи ще вземеш с
теб?
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Свали поне 10 облекла от интернет, които би могла да
създадеш и носиш веднага.

Изброй 3 неща, които хоресваш на други хора, но
нямаш смелост да пробваш. Започни с техните по-
меки версии и надграждай.

Кое е най-базовото ти облекло? Облечи се така и
започни да надграждаш с аксесоари, грим, прическа.
Снимай се с всяка промяна.

Промени грима си. Ако наблягаш на очите, започни да
слагаш по-цветно червило. Ако подчертаваш скулите,
обърни внимание на веждите.

Промени прическата си. Ако я носиш вързана, пусни я.
Ако я къдриш, остави я права или обратното. Пробвай
нови прически.

Отиди в магазин, в който не е точно в твоя стил, и се
опитай да направиш поне 3 облекла, които да ти
паснат.

Бързо! Ако някоя приятелка ти поиска връхна дреха,
за да се прибере с нея, коя би й дала (с коя ще се
разделиш най-лесно)?
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Кой е най-яркият цвят, който винаги си искала да имаш
в гардероба си, но не си се осмелявала да пробваш?
Намери дрехи в него онлайн или в магазина и пробвай

Можеш да избереш само 5 цвята, които да включиш в
гардероба си. Кои са те? Намери ви онлайн и ги
запази.

Избери 12 дрехи от гардероба си и си направи
капсулен гардероб, както е описано в тази статия.

Прегледай бельото си и изхвърли всичко, което е
старо, захабено, не ти става и не ти е удобно. Разгледай
за ново бельо, което ти пасва.

Промени прическата си. Ако я носиш вързана, пусни я.
Ако я къдриш, остави я права или обратното. Пробвай
нови прически.

Помисли за стила на твоите приятелки. Напиши на лист
имената им и срещу тях определението ти за стила им,
какво ти харесва в него и какво не.

Имаш право да замениш една своя дреха за друга. Коя
срещу коя ще замениш?
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https://advancedstyleadvice.com/kapsulen-garderob-12-drehi-s-bezbroj-sachetanija/


Как ти се сториха тези 50 начина? 

Надявам се да си успяла да внесеш
необходимата доза свежест и нов подход

към стила си!
 

А аз оставам насреща за всякакви
въпроси.

Advanced Style Advice.com

Ако си готова да работиш по стила си с
професионалист, можеш да ми пишеш на

следния e-mail:
suzana.boitcheva@AdvancedStyleAdvice.com.

Бъди стилна!


