
 

 

 / ענת קרטס מיתוסיםלשחרר , קיבעונותמלהשתחרר 
לעדכן אותן ולהתאימן לגילן הנוכחי, ו"שוכחות"  נשים רבות שבויות בקונספציות שאימצו לפני שנים רבות

 משקלן ולפרופורציות החדשות של גופן.ל
 

אם היינו בוחנים כל סיטואציה , ונתקלים במאות סיטואציות בכל יום. אנו נוהגים לחשוב בתבניות ואנבחיים, 

יוצרים תבניות  ובצמתים מסוימים בחיים אנ ,לכן ולא יוצאות מזה. היינו מותשותומנתחים אותה בנפרד, 

 ,השקיע בהן הרבה אנרגיהלא צריכות לואז כשהן קורות, אנו  ,שעוזרות לנו לפרש את הסיטואציות מחשבתיות

 מארגזנו המלא...את אחת התבניות  ותפשוט שולפאלא 

קלנו במישהי שממש נתבחיינו באיזשהו שלב  מה מתאים לי?האם מתאים לי?  –אלה החשובה לגבי השגם כך ו

טקסטורות או  שגזרה מסוימת, סוג מסוים של בד, שאמרה הצטיירה בעינינולפחות כך או מבינה באופנה, 

או שעלי  חצאית מיניבכת לל כמוני בחורהאמרה לי שלא יאה ל ,מא שלייא ,פיןולחל סוימות מאוד מתאימות לנו. מ

 כאלההבעיה העיקרית עם הכללות  ...לכסות את הזרועות אם הן עבות או שעלי לכסות את הישבן אם הוא גדול

 למציאות, לעיתים די קרובות. ןהיא שצריך להתאים אות

 

 רק במשקל אלא גם בפרופורציות.לא בא לידי ביטוי  , והדבריולדותו יורדות במשקל, מתבגרותו אנחנו עולות

מתאים לי רק "חלקנו נתקענו בתבניות הישנות כגון:  .45לא יתאים בגיל  25מה שמתאים בגיל ומעבר לכך, 

  "חייבת לעבור את קו הישבןלצה שלי החו", או "אני לא יכולה ללבוש חולצה בתוך המכנסים", או "חולצת מעטפה

האם יש חדש באופן כללי בנושא? האם  האם הכלל עוד בתוקף?? מה השתנה - שכחנו לאורך הדרך להתעדכןו

 ?האם האופנה החדשה הולמת אותי ?ו אותיהבדים החדשים שבאופנה יהלמ

סף, בחירות בסגנון בנו בהתאם לגיל, לתפקיד, למקום העבודה ולאורח החיים. יםמשתננות גם הצרכים והסגנו

עם השנים וצריך לעדכן  שניהם משתנים היו פונקציה של אופנה אך גם של תקציב., בעברשבחרנו לבוש מסוים 

ים" מוחלטים -למשל "לאו, פלא", גם הכללים משתנים עם השניםבהתאם. למרבה "ה סגנון הבגדיםו את הארון

, כחול וירוק וכן אדום כתום וורוד -לדוגמא, שילובי צבעים אסורים היו  בעבר הפכו להיות הטרנד הכי חם בהווה.

 היום, זה שיא האופנה!! והס מלהזכיר לערבב ריבועים עם עיגולים באותו אאוטפיט.

 

 ההוא מ האישי להתעדכן. הסגנוןרק הוא עשוי  - פנה מתיישנת אך הסגנון לאהאו לכל אחת יש סגנון אישי.

אך היא לא תמיד  לכל אחת יש סגנון מי שעומד מולו. נו שלומעורר אותו לתהות על קנקמתבונן שמסקרן את ה

ניזון הוא  , ולכןהיתרונות ולאהוב גם את החסרונות הוא להצליח להסתכל על האישי סגנוןהסוד ב אליו.מודעת 

טין לא צריכות עזרה לחלוון יודעות בדיוק מה מתאים ה, מאוד ברור שסגנונןנשים  נןישרבות מביטחוננו העצמי. 

לא כדי  ענן אותו ולבחור פריטים חדשיםמתקשות בלראך אישי, סגנון  בעלותנשים  נןיש חדש. Lookבחיפוש 

ניסיון ו ד, אמונות מגבילות, חוסר ביטחוןתמיד אותו הדבר. אצל חלק מהנשים הסגנון מושתת על פח להיראות

הגיל, הסטטוס והמעמד . יחד עם השינויים שהאישה עוברת, הסגנון יכול להשתנות עם השנים חיים לא מוצלח...

 לשדר ומה שהיא רוצה שיחשבו עליה.מה שהיא מעוניינת בהחלט משפיעים על מה שהאישה רוצה להגיד לעולם, 

 

    

 



אובייקטיבית שתעזור להן לבחור פריטים ו אוטנטית זקוקות לחוות דעתשאין להן סגנון מוגדר ובהחלט  נן אלויש

. טים שנראים מדהים ועל הגוף זוועהפרי נםידוע שעל הקולב יש ללא "שיקולים זרים" של בעל עניין.שיהלמו אותן 

 , עד שמישהילמדוד אותם נוולה על דעתישנם פריטים שנראים סתמיים על הקולב ולא היה עלחילופין, 

 הפתעות!!! -אובייקטיבית שמכירה את הגזרה ממליצה למדוד ואז מתגלות לעיתים ה

לא ו אובייקטיבית שתיתן חוות דעת, שאת יכולה לסמוך עליהבעלת טעם משובח מישהי  מצאי הסוד?אז מה 

מהן , נקיות משיקולים זריםהסטייליסטיות ו צוא בעלות בוטיקלמרות מה שנהוג לחשוב, עדין ניתן למ מטעם"."

, יותר איך את נראית ושתצאי מרוצה האתגר הוא למצוא מישהי שחשוב לה תוכלי לקבל חוות דעת אוטנטית.

 זה או אחר.כמאשר שתקני פריט מיותר 

 

את פריטי הלבוש הנכונים  המתאים ללקוחותיו, "הבוטיק של ענת"היא בעליה של  ענת קרטס*

 ולמבנה גופן.לאורח חייהן בהתאם לנטיותיהן, והמדויקים ביותר 

https://www.facebook.com/anatkrts?fref=ts 
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