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Confira os produtos masculinos mais recentes hoje
Uma vez que se vestir porquê um varão
Uma vez que se vestir porquê um varão - Voga Credos Todo varão deveria saber
Voga é para todos, mas um siso de estilo não é! Tantos caras hoje sonham em se vestir porquê James Bond,
Harvey Spectre, Don Draper, etc., mas poucos realmente o fazem. Por que é que?
Muito, isso significa vestir-se com a classe, e isso é alguma coisa que a maioria dos caras não querem
mourejar.
Isso também significa ser uma pessoa de cocuruto desempenho. Uma vez que você se veste é porquê você
se sente. Infelizmente, a maioria dos caras prefere pegar a estrada preguiçosa. É muito mais fácil e você
sabe, é patético!
Um varão se esforça pela grandeza; estar no seu melhor pessoal. Você recebe duas escolhas todas as
manhãs depois de pactuar, e eu não estou falando exclusivamente de voltar a dormir ou inaugurar o dia.
Estou falando de me vestir para o sucesso ou de me vestir porquê um vagabundo! Quando você se torna um
varão, mamãe e papai não estão lá para vesti-lo todas as manhãs porquê faziam quando você era moçoilo. A
escolha do que vestir é inteiramente sua.
Por que se contentar com menos na vida, quando você pode mostrar ao mundo a versão mais bem-sucedida
de si mesmo?
Você não vai exclusivamente parecer melhor.
Você se sentirá melhor consigo mesmo, trabalhará mais para seus objetivos, obterá mais reverência (tanto
das mulheres quanto de seus colegas) e assim por diante.
Se você quer se vestir porquê um perdedor, ninguém vai te parar. Se você quer saber porquê se vestir
porquê um varão de sucesso, estou cá para ajudar.
O dispêndio
Vestir-se porquê um varão não significa que você deva gastar muito verba, embora certamente ajude.
Você não precisa de século eBooks ou treinadores de voga também. Em um momento cá você saberá
porque isso é verdade.
A única coisa necessária é entender duas das regras mais importantes:
Uma vez que se vestir porquê um juízo da forma do varão
1. Leva tempo para desenredar seu próprio siso de estilo!
Gaste todo o verba que quiser.

Contrate todos os treinadores de voga do mundo. E adivinhação qual será o resultado? Um magnífico
conjunto de fios cobrindo um varão que está desconfortável com o que está vestindo.
Você pode azafamar o processo o quanto quiser. No entanto, a crédito em sua roupa vem de exclusivamente
uma pessoa:
você!
Pense de volta quando você era moçoilo .. Lembre-se de todas as vezes que seus pais fizeram você usar um
terno para ocasiões especiais? Você provavelmente parecia ótimo! No entanto, para a maioria dos jovens,
ainda se sentia desconfortável e um pouco desenxabido. Portanto alguma coisa aconteceu. Quando você
começou a se tornar um adulto, começou a usar coisas porquê ternos, camisas sociais, etc. com mais
frequência.
De repente, aquelas roupas desconfortáveis ??começaram a parecer mais naturais e agradáveis ??de usar.
Por que estou lhe dizendo isso? Muito, a maioria dos caras hoje tenta ir de camisetas e shorts a ternos e o
resultado final é uma roupa que eles não se sentem confiantes. Eles assumem que eles parecem bonitos,
mas a veras é que eles não se encaixam realmente neles. Não é o seu estilo, está fora de seu elemento, e
em outras palavras, vai levar qualquer tempo para se avezar. E adivinhe, as pessoas notam!
Agora eu sei o que você está pensando. Atores e estrelas têm todos esses treinadores de voga ao seu lado
... Eu ficaria tão bom também! Isso não é verdade. Eles estiveram no núcleo das atenções a vida inteira.
Eles sabem porquê provocar uma boa sentimento, independentemente do seu humor ou nível de conforto.
Isso é alguma coisa que a maioria dos homens não pode fazer! Na veras, leva anos para dominar esse tipo
de talento. Seja voluntário porquê âncora em um programa de TV por um dia, e me diga o quão miserável
você está na tela!
A verdade é que, se você quer olhar e sentir melhor você tem que confiar! Isso significa ser capaz de
escolher seu próprio conjunto de threads com crédito. Você pode colocar toda sua crédito em outra pessoa e
continuar questionando, ou inaugurar a incumbir em si mesmo para fazer as escolhas certas. Lembre-se, ser
um varão envolve tomar suas próprias decisões na vida.
Meu ponto é, qualquer rota requer tempo. Conheci muitos homens que começaram a retrabalhar a voga nos
seus 20 anos depois da faculdade, e não se sentiram verdadeiramente elegantes até aos 30 anos. A maioria
dos caras acabam sendo apanhados em tendências (ou pior, simplesmente desistem) , exclusivamente para
perceber e finalmente manifestar “o que o fu-ck estou fazendo” mais tarde na vida.
Lembre-se, encontrar seu próprio siso de estilo exige paciência. Não apresse o processo sem pensar
primeiro. Dentro de um ano ou antes, você se arrependerá desses erros; independentemente do preço de
venda ou tendência passada. Invista tempo para desenredar o que você gosta pessoalmente. Você terá que
escolher seu traje todos os dias, para o resto da sua vida. Estas são decisões que só você pode fazer!
Lentamente, mas certamente você vai dominar a arte de se vestir com classe e estilo encantador. Não se
importe em testar e fracassar, porque eu vou te manifestar agora, assim porquê qualquer coisa na vida, a
voga exige muito disso!
2. Vista-se para ser uma pessoa de subida performance!
Quando você quer olhar o seu melhor, o que você veste? Um terno.
Todo varão sabe disso.
Portanto, por que vocês salvam seus ternos exclusivamente para casamentos e funerais? É porquê se todos
os outros dias não importassem.
Vamos encarar a veras cá, você não precisa de uma “ocasião próprio” para se vestir muito e se vestir com
classe! Tudo que você precisa é um libido de ser muito sucedido. Infelizmente, a maioria dos caras não tem
isso neles! Em vez disso, eles se dão todas essas desculpas, "ternos, gravatas, etc são tão desconfortáveis",
"eu vou parecer estranho", "eu não sou um CEO", "eu não posso porque ..." tudo isso é um disparate !
Ou você está apontando para o sucesso todos os dias ou você está aceitando o fracasso. É a sua escolha.
Você define o tom todas as manhãs, escolhendo o que vestir. E se você acha que não terá muito mais
sucesso usando um conjunto de tópicos de classe, você NÃO está sendo honesto consigo mesmo.
Usar um terno e gravata pelos próximos 30 dias, eu duelo você. Se você acha que é fácil, não é. A maioria
dos caras não vai insistir nem uma semana! Use um na mercearia, no trabalho, no jantar, etc. Você ficará
surpreso com a dramaticidade com que sua visão de voga muda, porquê as pessoas o tratam e porquê você
se trata!

Entenda que eu não estou tentando manifestar que você deve usar um terno todos os dias do ano cá. No
entanto, quando você inaugurar a usá-los com freqüência suficiente, coisas porquê seu traje casual de
negócios e até casual também irão melhorar. Você se sentirá mais confortável com gravatas, camisas
sociais, blazers etc. Eventualmente, você mudará a maneira porquê se vê e os outros perceberão.
Se você quer se vestir porquê um vagabundo e ser tratado porquê um, isso é com você. A preguiça sempre
foi o ópio do pobre varão!
Se os caras começassem a se vestir porquê as versões mais muito sucedidas de si mesmos, quase todos os
seus problemas de voga desapareceriam.
Com isso dito, agora você conhece os dois conselhos mais importantes sobre porquê se vestir porquê um
varão. Se você segui-los e apontar esses pequenos pedaços de sabedoria aquém, você estará indo na
direção certa.
Uma vez que se vestir porquê um varão vestido de camisas
Pare as camisetas, vá com camisas sociais.
T-shirts são o jeito do varão preguiçoso de se aproximar da voga.
Na veras, eles são o mínimo integral. A maioria dos lugares os exige ao lado de sapatos para entrar pela
porta; Eu acho que deveria manifestar tudo.
Uma das maiores desculpas que eu ouço o tempo todo é: "Camisetas são a coisa mais confortável de usar."
A verdade é que você ficaria muito mais confortável em um terno ou camisa se você tirasse um tempo para
usar mais frequentemente!
Agora, camisetas têm seu lugar no mundo do vestuário, por exemplo, quando você está construindo um
deck ao ar livre no verão.
No entanto, você não pode se sentar lá e me manifestar que precisa de todo o conforto que você pode obter
quando você está saindo para almoçar com um colega.
Quando se trata de dispêndio, não se engane. Só porque você estava disposto a desembolsar centenas de
dólares por uma grife não muda o indumento de que ainda curso de consultoria de imagem é uma camiseta!
Lembre-se, o varão de camisa sempre será recebido com mais reverência que o outro em uma camiseta.
Uma vez que se vestir porquê um varão jeans
Jeans, o canivete suíço do mundo da voga.
Evidente, jeans não estão no reino do desgaste formal, no entanto, eles ainda oferecem muito apelo
universal. Com o par manifesto, você pode facilmente ir de casual a elegante, jogando um blazer e um par
de sapatos na mistura.
Onde a maioria dos caras erram com jeans, é quando tentam evitar o temido “look de pai” . Agora, não há
zero de falso com isso, no momento em que você começa a juntar coisas porquê: rebites rebuscados,
costura ultra-grossa e ultra-alta, estilos modernos de lavagem e angustiado, cortes excessivamente
volumosos, etc. você começa a se deparar com problemas maiores.
Evite tudo isso! A verdade é que um par de jeans azul muito ajustado está no mesmo nível da
intemporalidade de um terno fino. Eles nunca saem de voga.
A próxima vez que você transpor para comprar um par, comece a pensar em jeans porquê você veste
calças. Compre um par que você se encaixa muito muito; por isso quero manifestar não magro nem folgado.
Mais do que frequentemente, slim será sua melhor escolha.
Passe todos os estilos modernos e populares e opte por um corante azul escuro simples e limpo.
Se você tomar nota de porquê as pessoas percebem os jeans do pai, você notará duas coisas: Primeiro, elas
não são largas, no entanto, elas sempre são muito espaçosas e é bastante óbvio. Em segundo lugar, o
conclusão é sempre azul simples. O jeans pode ser novo, mas a tinta azul parece ter sido lavada anos
detrás.
Em relação aos materiais, porquê denim cru, não se preocupe muito com isso. Compre o que quiser. Lembrese, todos os jeans desaparecem ao longo da vida.
Eventualmente, você precisará de um novo par para manter seu estilo nítido.
Uma vez que se vestir porquê um varão que escolhe laços

Use um empate corretamente.
Qualquer varão pode usar gravata. Alguns lutam com amarrá-los juntos. Mas, de longe, o maior duelo de
todos para a maioria dos homens é saber porquê escolher o caminho manifesto.
Em vez de escolher uma gravata mais reservada e sutil, muitos homens combinam com padrões chamativos
e cores bastante bizarras. A maioria sem sequer perceber! Sua gravata se torna a peça medial de atração
para todos os olhos errantes e grita: “Olhe para mim; ignore tudo mais!
Agora, não há zero falso com um pequeno contraste; um bom empate deve ter qualquer espaço para falar.
No entanto, é realmente fácil exagerar; Quero manifestar realmente fácil.
Saiba onde traçar a traço, leva qualquer tempo.
Veja o que geralmente acontece:
Você vai a uma loja de roupa sítio geral, dizem Jos. Um banco ou arrecadação masculino. (Agora, não há
zero de falso com os dois, na verdade, eu mesmo os compro de vez em quando.) Você escolhe um terno
novo, ou talvez exclusivamente algumas camisas e calças. Você percebe que precisa de um empate ou de
alguns.
O vendedor volta com um punhado de inspiração. Ele convence você de que isso acontece com isso e assim
por diante. Você nem é vendido com força; você exclusivamente concorda, porque você tem gostos
parecidos. Você paga por suas roupas e vai para moradia.
Adivinhação? Você recebeu conselhos de voga do fundo do barril!
Evidente, ajudar em qualquer forma é sempre respeitado, mas para se vestir porquê um varão, você deve
entender porquê coordenar seu traje sozinho. Lembre-se, as pessoas têm a sua própria teoria, o que parece
ser bom. Eles têm seu próprio siso de voga, e nove entre dez vezes, nunca será o mesmo que o seu!
Por mais que eu odeie manifestar, muitos dos conselhos que você recebe são mais do que frequentes, sh-t.
Os vendedores são excelentes em mostrar-lhe as cordas da voga, mas além do vital, a sua sorte acabará.
Entenda que até mesmo itens pequenos, porquê gravatas, podem provocar um grande impacto em sua
apresentação universal.
A menos que você tenha Tom Ford à sua disposição, ou outra pessoa que viva e respire voga, vale a pena
gastar qualquer tempo aprendendo porquê combinar adequadamente uma gravata com uma camisa social.
Basta considerar o mundo dos negócios. Se alguém lhe dá conselhos sobre o sucesso, e eles não estão em
um nível que você deseja obter ou não conseguiu alcançá-lo, isso significa absolutamente zero! Se seus
vendedores estão vendendo a você em voga e seu próprio traje não é zero, evite seus conselhos.
Uma vez que se vestir porquê um varão Acessórios de voga
Acessórios com moderação.
Suas roupas costumam falar por si mesmas quando se trata de seu nível de riqueza, profissionalismo, etc.
Seus acessórios geralmente falam pelo seu nível de pormenor e paciência.
A verdade é que acessórios quando feitos corretamente parecem naturais. Qualquer um pode jogar um
grudar de diamantes e chamá-lo por dia.
No entanto, poucos podem misturar uma barra de gravata ou alfinete, abotoaduras, bolso quadrângulo,
relógio, etc com sublimidade sutil.
Lembre-se, acessórios funcionam puxando sua ar inteira https://en.search.wordpress.com/?
src=organic&q=moda juntos. Cada peça labareda a atenção com interesse e charme, e não com
brincadeiras desagradáveis.
Familiarize-se com coisas porquê o quadrângulo de bolso e a flor de lapela. A maioria dos caras não os usa
por um motivo ou outro.
O que, para ser honesto, é uma pena. Na veras, a maioria dos homens que são muito sucedidos com a voga
de bom grado receber essas duas peças em seu traje, sem qualquer irresolução ou segundas intenções.
Solte os logotipos.
A menos que você esteja em um patrocínio, é hora de deixar para trás qualquer coisa que esteja estampada
em logotipos. Deixe seu siso de voga falar por você. NÃO é marketing de alguma marca.
A mesma coisa pode ser dita sobre camisetas gráficas. Enquanto alguns deles são bastante engraçados ou

artísticos, considere isto: você usaria um enquanto você está pedindo seu gerente para um aumento?
Obviamente, não. Portanto, por que limitar o nível de reverência que você recebe do mundo diariamente? Se
você quer mais sucesso na vida, vista-se para o papel.
Eu me lembro quando a A & F era permitido de usar quando eu era moçoilo.
Hoje ninguém dá uma merda! Mesmo a própria A & F fez movimentos para tornar seus logotipos menores e
significativamente menos visíveis. Basta pensar em todas as marcas de grife por um momento cá. A maioria
de suas linhas de roupas escondem sutilmente sua marca ou a mantém em uma abordagem minimalista.
Entenda que não faz diferença qual é o preço; um logotipo no final do dia, é exclusivamente isso.
Ele cai muito em branding e marketing. Até mesmo a Gucci poderia colocar um cinto brega de 5 milénio
dólares se quisesse. Se parecia terrível, o padrão G de assinatura não vai mudar zero! Nunca confunda o
preço de um item em relação a quão muito ele parece. Evidente, a maioria das marcas de ponta oferece
peças realmente afiadas; é o que eles fazem. No entanto, mesmo os melhores cometem erros de tempos em
tempos. Lembre-se, compradores e designers também são humanos.
Compre com base no que você gosta, não no que custa ou por quem é feito! Qualidade de lado, simples.
Uma vez que se vestir porquê um varão sapatos de pele vestido
Adeus tênis.
Pessoalmente, eu preferiria ter um par de sapatos finos de pele que levasse horas de trabalho de pele para
fazer à mão. Você sabe, aqueles que são tingidos à mão, cortados e costurados com sublimidade. (Uma vez
que se o cheiro fresco de pele em si não fosse inebriante o suficiente.) Mais ... Alguns tênis que foram
moldados por injeção com borracha econômica no exterior, e em uma

