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Acredito muito nos benefícios da meditação, pois eu
sou a própria beneficiária dela. Eu sou exemplo da
melhora que a meditação traz na nossa qualidade de
vida. Medito desde os meus 12 anos de idade, foi
quando conheci e comecei a fazer Yoga e desde então
a meditação faz parte da minha vida. Mas com o
amadurecimento, eu vi mais ainda o quanto ela é uma
tecnologia poderosíssima para encontrarmos o
autoconhecimento, o silêncio, a paz e o autoamor. 

Sim, o autoamor é um sentimento escasso na nossa
atual sociedade, pois somos treinadas a amar o outro
acima de tudo e esquecemos de nos amar.

Aprendemos a matemática reversa, pois é impossível
amarmos alguém, sem antes, nos amarmos. Por isso
antes de começar a aprender a vestir seu exterior,
queremos que você veja a mulher incrível que você é
no seu interior. 

Estudos já comprovam os benefícios em meditar.
Meditação diminui a ansiedade, melhora a depressão
e dores crônicas.
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MEDITAÇÃO
AUTOAMOR



Sente-se ou deite-se confortavelmente em um
lugar calmo, coloque os fones de ouvido, respire
profundamente,  aperte o play e venha ter certeza
do quanto você é uma mulher incrível!

Boa meditação.
CLIQUE AQUI E COMECE AGORA
https://youtu.be/RdlCnsgsQ4M

Te desafiamos a fazer essa meditação guiada por 21
dias consecutivos e você notará o quanto a sua
autoestima ficará nas nuvens, sua autoconfiança vai
dar o ar da graça em todos os momentos da sua vida.
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S I N O P S E

Olá, meu nome é Verônica Bernardino, sou estilista e
fundadora da marca VêBob criada em 2013. Obrigada
por estar aqui. Amo criar Moda e mais ainda poder
empoderar mulheres por meio da roupa. Por isso fiz
esse Guia Rápido e Infalível com muito carinho para
que você Vista-se das suas vantagens. Queremos te
ensinar como facilitar a sua vida ao se vestir com
técnicas infalíveis, no alcance de suas mãos, onde e
quando quiser, no momento da compra e no
momento de se vestir.

Você quer facilitar sua vida? Você tem dificuldade para
escolher a roupa ideal? Quer descobrir seu tipo
corporal e valorizar a sua silhueta? Você demora horas
ou dias para escolher a roupa que vai vestir? 
Então você está no lugar certo!

Você sabia que o seu estilo define você? Sim, as
pessoas que não te conhecem vão te interpretar de
acordo com a roupa que você está vestindo, pois é o
primeiro contato que elas terão com você. Da
entrevista de emprego à balada, sua roupa será seu
cartão postal. Como você quer ser vista pelo Mundo?  
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A roupa pode te ajudar muito socialmente desde que
haja autoconhecimento, por isso saiba usar a sua
simetria ao seu favor com autenticidade e criatividade.
Vamos juntas usar a Moda para destacar suas
melhores qualidades e não modificar quem você é.
Vista-se de você mesma, assim você estará sempre
bem vestida. 

Indivíduos, independentemente de idade e sexo, têm
essa forte paixão e tendência a moda nos dias de hoje.
A moda é definida como uma tendência popular
referente ao comportamento e estilo de vestir. Isso
também abrange acessórios e ornamentos para
valorizar seu tipo corporal e fazer com que pareça
estilosa e elegante.

A moda também é um meio de fazer ou expressar algo
através do estilo e modos de vestir. A moda é arte.
Essa é uma cultura que estará sempre vinculada ao
estilo de vida do indivíduo.

Pode-se entender e apreciar completamente tudo
sobre moda, se tiver uma visão e  entendimento claros
sobre os conceitos básicos de moda. 

A moda abrange um amplo escopo e, como mulher,
seria uma vantagem útil conhecer os fundamentos da
moda, técnicas, estilo e design. As informações a
seguir podem ajudar a ampliar seu conhecimento e
familiaridade sobre você mesma, moda e design.
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A FORMA DO SEU

CORPO PODE SER 

O SEU MELHOR

TRUNFO SE VOCÊ

SOUBER COMO

VALORIZÁ-LA

V E R Ô N I C A  B E R N A R D I N O
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A ideia dessa série Cabide é mostrar que é possível
montar vários looks e Inspirações usando peças base e
ajudar as lindas na hora de se vestir.

Queremos mostrar que a Moda pode sim ser
sustentável tanto para o meio ambiente quanto para o
seu bolso e que a mudança de pequenas peças fazem
lindos estilos. 
Espero que gostem. 
Foi feito com muito amor!

VêBob TV

Verônica Bernardino VISTA-SE

Série Cabide 
ASSISTIR AQUI
https://youtu.be/uuk9pYm34_8
Produção @veronicabernardino

https://youtu.be/uuk9pYm34_8
https://youtu.be/uuk9pYm34_8


FAQ | Minha História
Como eu abandonei um escritório de advocacia
familiar de 25 anos, vendi meu carro e mudei pro Rio
de Janeiro pela Moda.
CLIQUE AQUI E ASSISTA

Verônica Bernardino VISTA-SE

https://www.instagram.com/tv/B8APAscFZvO/


FAQ |Como a Moda pode destruir a sua vida
CLIQUE AQUI E ASSISTA

Verônica Bernardino VISTA-SE

https://www.youtube.com/watch?v=koDqARHE2ks
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2.1. O que é Moda?
Já parou para pensar o porquê nós temos que vestir
roupas para viver em sociedade? 

Segundo Flügel em a Teoria da Motivação para o Uso
das Roupas, usar Roupas tem 3 finalidades:
PROTEÇÃO, ENFEITE E PUDOR.

Proteção do corpo - para Flügel a roupa é feita para
proteger o corpo humano do frio, calor, chuva, neve e
também contra organismos prejudiciais à saúde. É a
primeira justificativa do aparecimento das roupas que
temos hoje.

Enfeite - socialmente falando, a roupa foi criada para
distinguir as classes sociais, status e estética. 

Pudor - o pudor e sexualidade estão correlacionados
para Flügel. Os padrões morais e dogmáticos, fizeram
com que a nudez seja tida até nos tempos atuais,
como atentado violento ao pudor para as leis vigentes.
Se você sair na rua nua, tem muitas chances de você
ser detida pela polícia com amparo da legislação e ser
obrigada a se vestir.

MODA
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Substantivo feminino conjunto de opiniões, gostos,
assim como modos de agir, viver e sentir coletivos.
o uso de novos tecidos, cores, matérias-primas etc.
sugeridos para a indumentária humana por
costureiros e figurinistas de renome.

Dito isso, podemos concluir que a Moda é uma base
comportamental, necessária, cultural e obrigatória. Ou
seja, essencial para viver em sociedade e não fútil
como muitos acreditam.

Para o dicionário: 
Moda
1.

2.

2.2. O que é estilo?
Você sabe qual o seu estilo? Você sabia que pode ter
vários estilos?

O estilo é a forma de usar as tendências para te fazer
uma pessoa única e autêntica. O estilo é subjetivo e te
ajuda brincar com as tendências para se
autoconhecer.
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As roupas servem para mostrar quem você é, é o seu
cartão postal e quando há autenticidade, você se
torna uma pessoa estilosa. 

O estilo é transicional, você pode mudar de estilo
conforme seu amadurecimento e está tudo bem
nisso. Como nos vestimos na adolescência é diferente
de como nos vestimos na infância.

2.2.1. Conheça os 7 estilos universais
Como já dissemos anteriormente, o Estilo é subjetivo
e transicional e sendo assim, te dará muita liberdade
para trafegar entre estilos diferentes para treinar sua
criatividade e autoconhecimento.

O propósito não é rotular ninguém. Os estilos são
como uma bússola para nos ajudar a decifrar o que
existe dentro de cada um de nós e nosso jeito de nos
apresentar ao mundo.

Eu particularmente, acordo e sinto como quero me
vestir se é romântica, contemporânea, esportiva ou
vários estilos em um só.

Os Estilos Universais são Romântico, Criativo,
Esportivo, Sexy, Tradicional, Contemporâneo e
Moderno.
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1 - Romântico - A palavra que define esse estilo é
Feminilidade. Rendas, babados, laços e pedrarias.

2 - Criativo - A palavra que define esse estilo é
Ousadia. É um estilo de pessoas corajosas que não
têm medo de ousar e misturar estilos. Coloridos,
texturizados e estampados.

3 - Esportivo - A palavra que define esse estilo é
Conforto. A troca do salto pelo tênis sem perder a
elegância, autenticidade e estilo. Aposte no esporte
Chic.
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4 - Sexy - Sexy sem ser vulgar é um clichê bem
verdadeiro. Usar sua sensualidade de forma
equilibrada é uma ótima forma de se apresentar ao
mundo. Convide o bom senso e misture o estilo Sexy
e Esportivo por exemplo que, no final o balance será
certeiro.

5 - Tradicional - A palavra que define esse estilo é
Conservadorismo.   Cores neutras e modelagem reta
são as opções de pessoas que optam por esse estilo.

6 - Contemporâneo - A palavra que define a pessoa
desse estilo é Antenada. São pessoas que usam as
tendências do momento ao seu favor sem perder a
autenticidade. 

7 - Moderno - A palavra que define a pessoa desse
estilo é Cosmopolita a pessoa desse estilo se atualiza
em tudo de novo no mercado da roupagem e coloca
em prática no seu dia a dia. 

Esses são os estilos universais e espero que eles te
ajudem a descobrir mais sobre o que te faz sentir
melhor quando usá-los. Use sem moderação com
bom senso, autenticidade e criatividade. Teste e
decida quais fazem mais tecido para você.
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2.3. O que é tendência?
A Tendência é uma análise de diversos fatores
técnicos para se estabelecer as tendências de Moda
da temporada seja nas ruas, seja nas semanas de
Moda pelo mundo.

A tendência não deve ser uma obrigatoriedade, ela
deve ser inserida no seu estilo se combinar com a sua
silhueta e gosto.

É possível notar que a forma de estabelecer as
tendências mudou nos últimos anos. Há uma década
atrás as tendências nas ruas eram ditadas pelas
passarelas, hoje as ruas ditam as tendências da
passarela. Esse é um ótimo sinal para uma moda
democrática e criada por pessoas que usam a moda
na prática e ao seu favor.

Verônica Bernardino VISTA-SE
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Como saber o que vestir
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3.1. Conheça o seu corpo
Indivíduos diferentes têm características, atributos
físicos e tipos de corpos diferentes. Você notará que
algumas pessoas são naturalmente magras ou
naturalmente musculosas. 

As pessoas têm diferentes tipos de corpo, que
desempenham um grande papel na aparência. As
informações a seguir ajudarão você a aprender sobre
os diferentes tipos de corpo, maneiras de determinar
seu tipo de corpo e as vantagens de entender qual é o
seu tipo de corpo.

Cada pessoa é única e essa é a vantagem. Uma pessoa
exibe recursos que a outra não possui. Você precisa
entender que cada pessoa é única à sua maneira. As
pessoas têm suas próprias características faciais,
digitais e tipos corporais.



3.2. Cinco tipos de simetria corporal
É importante determinar o seu próprio tipo de corpo,
pois isso define quais roupas usar e como se estilizar
sem gastar uma fortuna e comprar roupas que te
deixarão assimétrica. Existem vários aspectos da vida
em que é necessário determinar o seu tipo de corpo.

Verônica Bernardino VISTA-SE
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1. Triângulo|Pêra  - Os ombros e a cintura são mais
estreitos que os quadris. Equilibre a desproporção
entre os quadris e os ombros, suavizando a parte
debaixo e buscando volume na parte de cima. 

Para alcançar uma simetria, as mulheres dessa
silhueta precisam criar destaques no busto e nos
ombros. Ao escolher a roupa certa, você pode se
tornar mais autoconfiante. Conhecer o melhor estilo
que combina com a forma do seu corpo é crucial para
revelar a fashionista dentro de você.

Selecione o estilo certo para o corpo em formato
triângulo|Pêra
A seguir, apresentamos algumas maneiras de obter
equilíbrio e ter o melhor estilo que certamente te fará
se sentir bem, cativará o interesse e a atenção das
pessoas:

Partes inferiores
Use saias em linha que suavizam os quadris e
enfatizam a cintura. Isso irá destacar a parte
intermediária do seu corpo. Em vez de jeans e calças
de cores claras, escolha uma calça que flua
diretamente pelos quadris e de cores escuras. Você
também pode usar calças de corte reto.



Verônica Bernardino VISTA-SE



Verônica Bernardino VISTA-SE

2. Ampulheta - A medida dos ombros é a mesma que
dos quadris. E a cintura é mais estreita. Valorize a
forma natural do corpo. A forma do corpo em
ampulheta é caracterizada por cintura curvilínea e
bem definida. Coxas proporcionais, busto e quadris de
medidas similares. 

Devido à mudança no conceito de moda e beleza,
algumas mulheres com formas corporais de
ampulheta tentam esconder suas curvas. Outras
enfrentam dificuldades em encontrar os melhores
estilos para esse tipo específico de formato ou figura
corporal.

Como a forma do corpo da ampulheta é considerada a
forma feminina mais ideal, realmente não há muito o
que ser feito para a simetria da figura do corpo. Se
você é uma sortuda com essa forma corporal, tudo
que você precisa fazer é se vestir de maneira
adequada e inteligente e procurar as melhores roupas
ou estilos que ostenta bem sua forma. Mergulhe
fundo em algumas informações mais úteis sobre como
vestir adequadamente o formato ampulheta. 
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3. Retângulo - Os quadris, a cintura e os ombros têm
praticamente as mesmas medidas.

Um dos segredos definitivos para vestir a forma do
corpo retângulo é vestir a parte inferior e superior do
corpo proporcionalmente, afinando a cintura. Você
também pode usar roupas adequadas como vestidos
do tipo tubo e criar uma cintura adicionando um cinto
largo e escuro. No entanto, você também pode criar
efeitos mais atraentes e curvilíneos adicionando
volume proporcionalmente à parte inferior e superior
do corpo, combinando e misturando as separações
sugeridas.

Dicas de moda para o corpo retângulo
Existem inúmeras dicas de moda que se aplicam
especificamente a mulheres com formas de corpo
retângulo. Portanto, se você tem esse tipo de corpo,
vestir-se não deve ser realmente um desafio. 

Vestidos sugeridos para corpo retângulo
Se você é uma garota de corpo retângulo, escolha
vestidos com cinturas ajustadas, saias godê ou evasê e
vestidos com detalhes e cortes que aumentam o
volume dos ombros e do busto.
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Quadris mais estreitos
Busto maior
Cintura menos definida
Ombros mais largos

4. Triângulo invertido - Os ombros têm medida maior
que a da cintura e dos quadris. Equilibre a
desproporção, suavizando a parte de cima e deixe o
volume para a parte de baixo.

Os melhores cortes para uma pessoa com formato
corporal triângulo invertido são justos na cintura,
como vestidos com cinto ou trespassado. Existem
vários estilos para esse formato que te tornará mais
fabulosa, mas isso ainda dependerá de outros fatores
além da forma do seu corpo.

As principais características do corpo triângulo
invertido são:

Se você tem um formato de corpo triângulo invertido,
deve se orgulhar de sua figura e ter confiança para
exibi-la. Existem certos estilos que ajudarão você a
valorizar sua simetria. Se você realmente quer mostrar
o que tem de melhor, precisa vestir-se
adequadamente com base no seu tipo corporal. Se
você deseja se vestir de uma maneira elegante e
harmoniosa, considere os seguintes estilos para as
formas do corpo triângulo invertido.
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Use saias e vestidos abaixo dos joelhos;
Opte por ternos alfaiataria;
Estreite a cintura dando ênfase  aos ombro e
quadris, com um cinto ou faixa na cintura serão
uma inteligente escolha;

5. Oval - A largura da cintura é maior que a dos
ombros e a dos quadris. Disfarce o formato oval
buscando linhas que alongam. A forma oval está se
tornando mais comum em muitas mulheres
atualmente. Algumas consideram ter essa simetria
como um desafio, enquanto outras a consideram uma
qualidade. Há muitas maneiras de ficar ótima na
forma oval. Existem ótimos estilos e abordagens que
as mulheres podem ter em mente ao se vestir.

Algumas mulheres com forma oval acham um desafio
encontrar bons estilos adequados ao formato do
corpo, que as farão parecer elegantes e simétrica.
No entanto, existem algumas regras que vão te ajudar
na criação de um estilo único e facilitar a sua vida
quando você for escolher suas roupas no armário ou
comprá-las. 

Essas regras ajudarão você a criar o estilo certo que
dará ênfase à beleza da forma do seu corpo.
Algumas regras fundamentais para se vestir bem:
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Como descobrir seu tipo corporal
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Aula 1. Como Tirar Suas Medidas

ACESSE AQUI;

https://youtu.be/vhtb8sZWfWI

Determinar o seu tipo de corpo é o primeiro passo
para aprender a se vestir com facilidade e
autenticidade. 

https://youtu.be/vhtb8sZWfWI
https://youtu.be/vhtb8sZWfWI
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Examine seu próprio corpo.
Simplesmente estude as proporções e a forma do
seu corpo.
Ficar na frente do espelho enquanto usa o mínimo
de roupa possível, pois isso ajuda a obter uma
imagem precisa de suas curvas reais.
Concentre-se na forma do tronco e preste muita
atenção aos contornos que se estendem da parte
mais fina da sua cintura até a linha do quadril e a
caixa torácica.
Determine as partes do seu corpo do mais largo
para o mais estreito. Observe sua cintura, busto,
coxas, quadris e ombros.
Determine os contornos de conexão mais retos e
curvos.
Para determinar seu tipo de corpo, você também
precisa fazer suas medições de quadril, cintura e
busto como mostra a figura acima.

Determinar o seu tipo de corpo é o primeiro passo
para aprender a se vestir com facilidade e
autenticidade. 
Existem maneiras de ajudá-la a determinar seu tipo de
corpo:

Determinar o seu tipo de corpo é altamente
importante, pois ajuda a definir melhores soluções
para valorizar sua silhueta. Além disso, o seu tipo de
corpo também determina as roupas certas que
complementam perfeitamente o seu corpo. Se você
quer ser uma fashionista no seu dia a dia, Vista-se de
acordo com o seu tipo de corpo.



Qual o seu tipo
corporal? 

O melhor.
Aprenda a usar sua silhueta com todas as vantagens que ela traz. 

VISTA-SE



4.1. Vantagens de determinar o seu tipo de corpo
Determinar seu tipo corporal é um meio de ler seu
próprio corpo para obter idéias e insights sobre sua
singularidade. Isso também significa obter consciência
completa para identificar as coisas que funcionarão
melhor para você logo, autoconhecimento.

Seu tipo de corpo pode ser algo que a motive ou
define seu eu autêntico. Entender e valorizar sua
silhueta baseado no seu tipo corporal é como ser
guiada pelo manual do seu próprio corpo. 

Além disso, os benefícios físicos de determinar o seu
tipo de corpo permitirão descobrir mais qualidades
em você que certamente melhorarão a sua qualidade
de vida.
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5.1. Como usar as cores ao seu favor
A Cromoterapia está caindo no gosto dos Ocidentais
cada dia mais. Mas o que é cromoterapia? A
Cromoterapia é uma terapia que equilibra e
harmoniza mente, corpo e emoções por meio das
cores. As cores são mais importantes do que
imaginamos, não só para valorizar sua cor de pele ou
combinarem entre si, mas pois as cores têm o poder
de equilibrar os chacras e os órgãos do corpo
humano.
Este é um elemento muito importante no design de
moda e, na verdade, existem muitos esquemas de
cores que funcionam muito bem. Existe paletas de
cores mostrando as combinações compatíveis e
apropriadas que podem ser úteis quando as pessoas
estão tentando descobrir determinadas cores que
combinam com seu guarda-roupa, tipo físico e/ou
acessórios.

Verônica Bernardino VISTA-SE
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No mundo da moda, as cores neutras ainda
desempenham um papel enorme, pois podem ser
usadas com quase tudo, enquanto regras diferentes
se aplicam às cores escuras e claras. Para fazer as
cores funcionarem, os indivíduos devem conhecer as
cores que mais combinam com a sua análise
cromática.

Há 3 cores primárias: vermelho, azul e amarelo e
todas as outras cores se originam delas.

A partir das cores primárias originam as cores
secundárias que são: verde, laranja e violeta.

A partir das cores secundárias de originam as cores
terciária: azul, amarelo e  vermelho.

As cores branco, preto e cinza são as cores neutras.

Por que você usa as mesmas cores sempre? Por que
você acha que uma determinada cor não é ideal para
você, mesmo que esteja na moda? 

Bem, agora é a hora de mudar isso. Quando
entendemos que as cores da moda são feitas para
valorizar sua beleza interior, os resultados positivos
são garantidos depois que você aumenta sua
confiança. E ficar linda com as últimas tendências em
cores e estilos de moda será uma consequência.





Por exemplo, se você não gosta da cor verde ou
laranja, tudo bem, mas no momento em que você
decidiu que essa cor não era para você, você já pensou
em alguns minutos que era apenas aquele tom
particular de verde com o qual você não estava
confortável. Lembre-se de que existem 40 tons de
verde, tenha certeza que ao menos um tom vai
valorizar sua beleza. Esteja aberta ao novo.

Apenas mudando a tonalidade de uma cor e estilo de
vestido em particular pode ser o começo de encontrar
a verdadeira beleza interior. Até uma mudança de
penteado pode alterar toda a sua imagem, juntamente
com a cor que você refutou do guarda-roupa.

É triste - mas há muitas mulheres que estão confusas,
acreditam que uma certa cor não faz jus a sua beleza -
quando no final do dia pode ter sido a sua melhor
escolha se você estivesse dado-lhe a chance da
mudança.

As cores erradas para o seu tom, podem te apagar e
consequentemente, passar uma imagem que não
corresponde à sua personalidade.
Em contrapartida, as cores certas irão equilibrar seus
traços, vão te iluminar  e te fazer parecer mais jovem e
plena.

Há 5 passos para você saber qual seu subtom de pele
e sua cartela de cores, ensinamos no nosso eBook
completo de consultoria de moda.
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5.2. Análise Cromática
É um recurso muito usado na Consultoria de Imagem.
É a análise das cores naturais do corpo humano tais
como cor dos olhos, cor da pele e cor do cabelo.

Com essa informação é possível fazer uma paleta de
cores das roupas que mais valorizam suas
características. A cor tem um poder muito grande de
expressar a sua personalidade e autenticidade. Você
sabendo as suas cores ideais para as cores naturais do
seu corpo, ajudará muito a valorizar a sua
autoimagem e na hora da compra da roupa. Assim,
você não gastará fortunas com roupas que nunca
vestirá.

Uma cor universal que fica bem com todo tom de pele
é o Azul Marinho, essa cor informa confiança e
autoridade.

A cor é uma das primeiras mensagens que passamos
por meio da roupa, mas a maioria das pessoas não
fazem ideia disso. Elas simplesmente escolhem a cor
da roupa que vão usar ou comprar, porque gostaram
momentaneamente (ou no impulso), mas aquela cor
não necessariamente vai ornar com o seu tom de pele,
olhos  e cabelos, por isso o autoconhecimento é tão
importante na Moda.

Cinza e bege informam elegância e pode ser
misturadas com as cores vibrantes para balancear e
deixar o look mais criativo.
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6.1. Empoderamento
Nós acreditamos que as roupas são grandes aliadas
para o autoconhecimento logo, empoderamento.

Use a roupa para destacar a sua autenticidade e não
para modificar quem você é. Conheça o seu corpo,
saiba como valorizar sua silhueta e seja você.

O que mais noto andando nas ruas são silhuetas mal
valorizadas, as roupas podem ser sua aliada se você
souber como usá-las ao seu favor, mas o contrário
também é comum de acontecer.

Quando você conhece a simetria do seu corpo, você
não precisará comprar e empilhar roupas dentro do
seu armário, seu poder de compra se tornará mais
sustentável e você não gastará fortunas para comprar
roupas que nunca vai usar.
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C A P Í T U L O   6
Use a roupa ao seu favor
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Faça uma autoanálise e entenda como você se sente
melhor, com quais tons de roupas as pessoas mais te
elogiam quando você usa. Use o espelho ao seu favor
e não contra você. Uma Consultoria de Moda, Estilo e
Imagem pode te ajudar nisso sem que você precise
jogar dinheiro fora com roupas, por isso aqui estamos!

6.2. Autoconhecimento
Acredito muito que a Moda é uma ótima ferramenta
para o autoconhecimento por eu mesma ser exemplo
disso. Saber como eu me sinto, perceber qual o estilo
de roupa que faz me sentir bem e poder usar a minha
criatividade para me vestir, ajudam a me conhecer
melhor e saber quem eu sou e me manter fiel a isso.

Nós mudamos todos os dias e isso é ótimo e mesmo
assim, você pode usar as tendências que mais te
fazem se sentir bem em todas as fases da vida. A
tendência não é uma obrigatoriedade ela é, se bem
usada, uma forma de você mostrar ao mundo a sua
autenticidade, por isso faça bom uso da ferramenta
Moda. Tenha a Moda ao seu favor e não contra a sua
vida financeira ou para preencher buracos internos
que nada material poderá preencher para você.

Nós queremos estar com as mulheres para valorizar o
que elas têm de melhor e na maioria das vezes nem
sabem ainda. Às vezes, nós mulheres, focamos tanto
no que não gostamos e esquecemos de valorizar o
que temos de melhor em nós mesmas. 
Foque mais na solução que o problema desaparece.




