De vrolijke kleur GEEL

Geel is de kleur bij uitstek van het voorjaar. Als klein kind teken je de zon al met gele zonnestralen, al
is het in het echt meer een helder licht. De gele krokus, narcis en tulp werken eraan mee dat de kleur
met het voorjaar wordt geassocieerd. Als deze bloemen boven de grond komen is de winter op zijn
retour. Voorjaar, blijheid en optimisme horen bij elkaar. Daarom worden kinderen vrolijk van geel. Ook
je eigen gevoel wordt beïnvloed door geel. Voel je je depressief, dan kan een geel kledingstuk je in
een vrolijkere stemming brengen.
Geel is er in heel veel verschillende tinten, en niet elke tint staat bij iedereen even goed. Toch is er
voor iedereen wel een tint geel, die mooi bij jouw huidskleur, haarkleur en oogkleur past. Zit
citroengeel in jouw persoonlijke kleurenwaaier, dan kun je dit seizoen (zomer 2016) op zoek gaan
naar een leuk geel shirt. Het combineert goed met off white, zwart, abrikoos, zwart of bruin.

Wanneer je geel draagt in je kleding wordt dit ervaren als interessant en stimulerend. Je houdt van
uitdagingen en activiteit. In combinatie met andere krachtige kleuren als blauw en rood maak je een
statement. Toch zeggen veel klanten bij de uitleg van de persoonlijke kleurenwaaier dat ze absoluut
niet van de kleur geel houden. Misschien komt dat door het feit dat geel ook wordt geassocieerd met
haat, jaloezie en afgunst. De joden moesten bijvoorbeeld in de 2e wereld oorlog een gele ster dragen.
Omdat geel een lichte kleur is, heeft het een informele uitstraling. Een zakelijke afspraak in een (fel)
gele blouse of jurk is niet een heel goede combinatie. Als je tijdens zo’n afspraak toch geel wilt dragen
is een subtiel geel stippeltje in een stropdas of sjaal, of een ander klein geel accent een beter idee.
Door het informele karakter van geel is een gele blouse of jurk natuurlijk heel geschikt om te dragen
tijdens je vakantie.
Wil je weten welke gele tint jou het mooist staat? Met behulp van een persoonlijk kleuradvies kom je
erachter. In jouw persoonlijke kleurenwaaier zit jouw mooiste tint. Je kunt zonder twijfel de juiste kleur
kiezen, als GEEL weer in de mode is, zoals de komende zomer. Bel me om een afspraak te maken. Ik
ben je graag van dienst: 036-5220899 / 06-34731114.

