Let's talk about..... Lingerie!
Eerlijk is eerlijk: lingerie is best wel een moeilijk onderwerp om over te babbelen en dan
hebben we het nog niet over de verwarring die lingerie met zich kan meebrengen.
De één praat honderduit over zijn of haar ondergoed, de ander zwijgt er in alle talen
over omdat ze zich niet goed voelen, omdat ze meer verlegen zijn of gewoon omdat –
voor hen - lingerie echt geen gespreksonderwerp is.
Dan heb je nog duizenden merken met elk hun verhaal, specificaties en designs, maten
die bestaan uit cijfers én letters en ook nog eens lingerie voor verschillende doeleinden.
En waarom is lingerie gemaakt zoals het gemaakt is?
En ga zo maar door…
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First things first: Wat is lingerie?
Lingerie is fashion!
Meestal focussen we ons op onze outfit die zichtbaar is voor
andere mensen.
Maar… hetgeen we er onder dragen is net zo belangrijk als
hetgeen anderen effectief kunnen zien.
Wanneer men het heeft over mode en waar we op letten
wanneer we gaan winkelen en wat en hoe we sommige
kledingstukken dienen te dragen, vergeet men heel vaak dat
ook lingerie een belangrijk aspect is van onze complete outfit,
net zoals de little black dress, de perfecte schoenen en de
bijpassende handtas.
Lingerie helpt ons om onszelf goed te voelen, wat je dan meteen uitstraalt én het zorgt
er voor dat onze kleding veel beter past!
Maar lingerie is nog veel meer dan dat: het helpt mee ons warm te houden, het
beschermt onze kledij en het vormt een ‘schild’ tussen onze gevoelige lichaamsdelen en
eventuele ruwere stoffen.
Lingerie geeft steun aan ons lichaam en creëert een mooie pasvorm.
Daarenboven is lingerie nóg meer dan dat: het dragen van mooie en goed passende
lingerie is ook een manier om voor jezelf te zorgen en om jezelf te verwennen.
Lingerie is heel persoonlijk en weerspiegelt jouw diepste ‘ik’, jouw geheime identiteit, zeg
maar, en dát is een krachtig iets!
Onze lichamen zijn prachtig, glorieus en wonderbaarlijk en we verdienen het allemaal
om mooie lingerie te dragen, maar draag vooral wat je graag draagt en wat je goed doet
voelen, want dat verdien je!
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