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Når du vælger dit tøj, bør du tænke på 
det billede, du gerne vil skabe af dig selv udadtil. 
Og samtidig skal dit ydre udtryk gerne matche dine 
indre mål og dit drive. 

Det er vigtigt, at du føler dig komfortabel i dit tøj og 
kan bevæge dig frit, uden at skulle tænke på om det 
sidder rigtigt.  
når du fremstår komfortabel, vil du blive 
taget mere seriøst, end hvis man fornemmer, at du 
ikke føler dig hjemme i det, du har på.

Du kan evt. lade dig inspirere af andre.  
er der personer, du synes, klæder sig godt og 
repræsenterer det, du også står for, på en god måde, 
kan du lægge mærke til deres styling og tage  
elementer af dette over i din egen garderobe. 
Selvfølgelig uden at være en tro kopi.

Følelsen af succes og selvtillid indeni vil afspejle sig 
i din udstråliNg udadtil. 
Du vil opdage, at når du klæder dig optimalt, ranker 
du automatisk ryggen, føler dig mere selvsikker og 
klar til at lægge hele verden for dine fødder.

KlÆD DIG PÅ  
TIl SuCCeS
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Gennem bevidst brug af farver,  
former og symboler kombinerer jeg 
mine mange års erfaring som stylist 

med den holistiske tankegang.

Jeg arbejder med påklædning og  
indretning ud fra filosofien om, at alt 
er energi, der påvirker vores fysiske, 
mentale og åndelige velbefindende.

Derfor kigger jeg på helheden  
– det indre, det ydre, og 

omgivelserne.
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det er de første sekuNder, der er 
afgørende for en anden persons indtryk af dig. når 
du møder et nyt kundepotentiale, vil du med det 
samme gøre dig positivt bemærket med et velplejet 
ydre og dermed have større sandsynlighed for at 
lave forretning senere hen.

ligesom andre succesfulde mennesker, bør du 
fremstå velklædt og præsentabel.  
Dit tøj skal sidde godt på dig. Der må ikke være 
stramheder henover arme og bryst, når du bevæger 
dig, og tøjet må heller ikke for stort.  
Husk også en velholdt frisure, rene fingernegle og 
en god duft.

undervurdér endelig ikke vigtighedeN af 
accessories, da de kan være afgørende for, om 
helhedsindtrykket i et outfit holder eller ej.  
Der er ingen idé i at klæde sig stilfuldt i dyrt de-
signertøj, hvis du samtidig er iført udtrådte sko og 
har en gammel slidt attechémappe under armen til  
kundemødet.

DIT SAMleDe 
uDTRYK
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Den optimale placering for dit skrivebord er, når du 
sidder i dit powerspot. 
Dette gør du, når du har et godt udsyn over resten af 
lokalet, kan se døren og har en fast væg bag dig.

Hvis du mister udsigten ud af vinduet, fordi du skal 
sidde, så du kan se døren, kan du hænge et spejl på 
væggen, der reflekterer udsigten, så du stadig har 
glæde af den. Hvis du har et vindue i ryggen når du 
sidder i din stol, vil det være en god idé at forstærke 
følelsen af at have noget fast i ryggen, ved at placere 
noget bastant, som en stor plante mellem dig og 
vinduet, gerne i vindueskarmen.

Kommer der meget lys ind ad vinduet, er det vigtigt 
at der er mulighed for at trække for, så du undgår  
generende sollys i en evt. computerskærm. 

Har du ikke mulighed for at rykke dit bord, så du 
sidder med udsyn mod døren, kan du anbringe et 
spejl på væggen, så du kan se døren, når du sid-
der ved dit bord. en computer eller kuNst  med 
glas kan også gøre det ud for et spejl, da det blot er 
beregnet til at spejle bevægelse, der foregår bag dig.

Gør dig umage for, at selve skrivebordet ser  
indbydende ud, uanset hvilken vinkel du ser det fra. 
undgå en skov af ledninger ved at samle dem pænt 
ned ad siden på bordet, eller vælg et bord med en 
indbygget løsning til ledninger.

Selvom dit skrivebords farve, form og materiale er et 
personligt valg, arbejder de fleste mennesker bedst 
ved et træ-, eller medium tonet skrivebord, der giver 
den rette mængde koNtrast for øjnene. 
Papir har det med at forsvinde mod en helt hvid  
overflade og har stærk kontrast på en helt sort over-
flade. 
Klare bordplader kan forvirre øjnene, fordi de fors-
vinder visuelt under papiret.

skrivebORDeT

7



mindfulstyling.dk

Give a girl  
the right shoes 
and she can  
conquer the 

world 
Marilyn Monroe
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Din skrivebordsstol fortæller om din rolle i virksomheden.  
Du ser fx ikke den øverste direktør i et succesfuldt verdensfirma sidde 
i en stol lavet af pindebrænde. 
Din arbejdskapacitet bliver mærkbart forbedret, når du sidder i en 
god arbejdsstol, derfor er det vigtigt, at du vælger en komfortabel stol, 
særligt hvis du tilbringer mange timer siddende i den hver dag.
Sørg for, at stolen er ergonomisk korrekt med god rygstøtte og juster-
bar højde. Og husk altid at afprøve stolen, inden du køber den, for at 
være helt sikker på, at du har fundet den rette.

SKRIVebORDS-STOlen
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Videnskabelige undersøgelser viser, 
at farver har en stærk indflydelse på 

vores adfærd, humør, energi og  
velbefindende. 

Derfor er det vigtigt at være bevidst 
om at omgive sig med, og iklæde sig 

de farver der giver det bedste  
energiflow.
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du keNder det Nok godt  
Hvis du lader øjnene vandre hen over en stor gruppe 
af mennesker, vil dine øjne automatisk falde på 
personen klædt i rødt. eller den røde vare i super-
markedet. Det er det, den røde farve kan. 
Den kan løfte energien i et rum eller skabe opmærk-
somhed omkring din person.
Du kan bruge den både i dine lokaler og i din 
påklædning til at give udtyk for et højt energiniveau 
og power.  
Dette betyder dog ikke, at du skal male alle vægge 
røde og bære rød fra top til tå, hvis du gerne vil 
fremstå sådan.  

Den røde farve er ret kraftfuld, så små detaljer i et 
mønstret tapet eller en rød accessorie kan også være 
med til at booste den dynamiske og udadvendte 
energi.

Den mørkeblå farve er derimod mere rolig og vil i 
stedet egne sig til lokaler, hvor der er mere rolige ak-
tiviteter, samt få dig til at udstråle mere autoritet og 
seriøsitet i din styling.
undersøgelser har vist, at parkeringsvagterne i langt 
højere grad respekteres i deres arbejde nu, hvor de 
har mørkeblå uniformer, end da de var klædt i den 
lysegrønne farve, som gav dem et mere ungdom-
meligt og friskt udtryk.

FARVeR

du bør også tænke over, hvordan din virksomhed skal komme 
til udtryk, og du selv vil fremstå, når du vælger farver til dit tøj og dine 

lokaler. stærke farver vil altid være mere iøjefaldende og 
vække mere opsigt, end de mere douche nuancer, der giver et mere  

underspillet og diskret udtryk.
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> 1:1 Rådgivning
> EvEnts

> indREtning
> PERsonlig shoPPing

> styling PRivatE

Billeder i E-bogen er lånt fra Pinterest

RebeKKAH leVe
Stifter af Mindful Styling.  

Holistisk stylist, indretningskonsulent, 
foredragsholder, forfatter og  

professionel blogger. bolig-, mode- og 
brevkasseredaktør.

Rebekkah hjælper private og virksomheder med 
at opnå livsglæde, overskud og øget effektivitet 

i hverdagen via rådgivning i holistisk styling og 
feng shui indretning.

Hun har gennem årene stylet deltagere i x-factor, 
kendte skuespillere i prisvindende spillefilm og 

står desuden bag indretningen hos flere  
succesfulde virksomheder.

Yderligere info www.mindfulstyling.dk
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