
Когато се срещнах с Руми, имах нуж-
да да открия себе си отново, да разбера 
какво стои зад „привнесения” от среда-
та вид. Какво на мен ми харесва, кое ме 
прави щастлива, когато се погледна… 
С времето си давам сметка, че тази 
нужда е била много по-дълбока от ви-
зията. Какво се случи с мен след това? 
Руми даде начало на една личностна 
трансформация, която продължи мно-
го отвъд външността. Защото за мен 
откриването – с помощта на опитен 
професионалист, на личния стил и на 
цветовете всъщност е откритие колко 
щастлив, красив, сияен можеш да бъдеш, 
когато си себе си.

Ангелина

След като си направих консултация за 
личен стил и цветови анализ, животът 
ми тръгна в съвсем различна посока. На-
пуснах сферата, в която работех, и раз-
брах, че интересите ми са в областта 
на личностното развитие, изкуството 
да се живее и навиците за по-лесен, 
ползотворен и удовлетворяващ живот. 
Според мен работата с цветовете и 
стила разкрива личността на индивида, 
скритата същност на човека, която е 
обвита и затрупана с чужди влияния от 
родители, среда, общество, реклами... 
И ако човек има смелостта да тръгне 
по пътя на разкриване на дълбоката си 
същност, в живота се случват големи 
неща. Малко е плашещо и неизвестно, 
но пък е толкова интересно и открива-
телско.

Доброслава

Когато започнах да се обличам в ан-
гелски стил, първото, което започнах да 
чувам, е: „Уау, изглеждаш невероятно!”, 
„Влюбена ли си?”, „Какво се е променило 
в живота ти?”, „Изглеждаш с поне десет 
години по-млада”… Чувствам се прекрас-
но с моите ангелски крила. Благодаря на 
Руми, че отупа праха от тях, прогони 
страха и ми даде позволение да летя.

Елена

Хора, които не ме бяха виждали с годи-
ни, твърдяха, че съм много по-женствена 
и че изглеждам много по-добре от преди. 
Никой не можеше да разбере какво точ-
но съм направила, но определено хората 
твърдяха, че съм много по-добре така. 
Явно „новите” цветове ми стояха ес-
тествено и комплиментите вече не бяха 
за дрехите ми, а за мен самата.

Невена

Спомням си, че когато рязко смених 
цвета на косата си от черен на меден и 
въведох Пролетта в гардероба си, има-
ше приятели, които не можеха да при-
емат, че драстичната промяна се дъл-
жи само на „едни цветове”, и твърдяха, 
че съм се подмладила благодарение на 
някакви процедури или че драстично съм 
загубила тегло, без това да е било така. 
Други пък ме сравняват с Пролетта на 
Ботичели, което дълбоко ме докосва 
всеки път. Изпитвам удоволствие чрез 
цветовете да откривам в себе си жен-
ственото и нежното, което дълги годи-
ни бях потискала несъзнателно. 

Силвана
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Често ли смятате, че няма какво да облечете въпреки препълнения си гар-
дероб? Интересувате ли се от мода и тенденции в облеклото? Или може би 
не обръщате никакво внимание на външния си вид? „Личният стил” е за всеки, 
който иска да направи крачка към промяната и да внесе повече увереност, 
красота и радост в живота си.

Авторът Румяна Пенева от Coloriten.com ви среща с теорията на личния 
стил и науката за цветовия анализ, като същевременно ви предлага експерт-
ни съвети и практични инструменти, които ще ви помогнат да подчертаете 
силните си страни. 

ЛИЧНИЯТ СТИЛ: 

  дава насоки за стила и цветовете, които са подходящи за вас, и то за 
цял живот;

  помага да развиете умението да изразявате себе си чрез облеклото и 
избора на цветове;

  учи как да подчертавате предимствата и да туширате недостатъци-
те си;

  предоставя инструмент за лесно и хармонично комбиниране на дрехи-
те в гардероба ви;

  съдържа вдъхновяващи лични истории от практиката на Румяна Пенева;

  отговаря на най-често задаваните въпроси за грима;

  улеснява пазаруването и ви спестява финанси.

Работата с дрехите и цветовете не е равносилна на суета и повърхностно 
мислене. Тя е начин да изразим себе си, да покажем уважение към тялото си и 
да променим живота си за добро.

Румяна Пенева се занимава професионално с цветови анализ и личен стил 
от 2007 г. и е основател на Coloriten. Консултирала е стотици хора за подходя-
щите цветове и съчетания за облеклото и грима. 

Цена: 14,99 лв.

www.soft-press.com

www.coloriten.com
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Предговор
Тази книга е за всички, които търсят отговори, стре-

мят се към по-добра и колоритна версия на себе си и са 
достатъчно смели, за да я поискат. Чрез нея ще ви раз-
кажа за едно от най-вълнуващите си пътешествия, 
благодарение на което животът ми се промени. Става 
въпрос за зашеметяваща, неочаквана и разтърсваща 
промяна. Промениха се начинът, по който изглеждам; на-
чинът, по който се чувствам, и най-вече начинът, по който 
възприемам себе си. 

Пожелах от едно дълбоко място в душата си тази трансформация 
да докосне и други хора и започнах бавно и постепенно като истински из-
следовател да навлизам в сферата на работата с цветовете, а впоследствие и 
на личния стил. И да, правя това, защото обичам хората. Обичам да ги виждам 
щастливи и красиви.

Преди да се срещна с това, с което се занимавам, винаги съм смятала, че да се 
обръща внимание на външния вид е прекалено повърхностно занимание, недостой-
но за човек с по-задълбочена природа. В главата ми дори имаше вкоренено 
вярване, че хората, които се грижат да изглеждат добре, са глуповати 
и въздушни. 

Бях се задълбочила в сериозно дългогодишно изследване на вът- 
решния си живот (това е вълнуваща тема за мен и досега) и бях 
построила дебела стена между душата и тялото. Двете бяха 
по-скоро в опозиция, а не едно цяло. 

Рядко ще чуете някого да говори публично, че не се ха-
ресва: но да, милото ми тяло, не беше много обичано, не се 
усещах на място в него, подхождах критично към себе си, не 
се харесвах достатъчно. Струваше ми се, че съм тромава, 
и с облеклото си по-скоро се опитвах да скрия тялото си, 
отколкото да го покажа или прилаская. По отношение на 
цветовете често посягах към черното като лесно ре-
шение и бях наследила от майка ми влечението към 
топлите земни цветове, наложили се и за мой ли-
чен вкус. През годините стилово преминах през 



различни периоди: алтернативни облекла, гръндж, леко хипи стил, после опит за 
интелектуалщина от университета. Естествено, че средата влияе. Спомените 
ми вече са бледи, но все пак чувам в главата си определения като „джаста праста“, 
„хипария“ и „мъжко момиче“, отнесени към тогавашния ми външен вид. Всъщност 
дълбоко в себе си бях изключително чувствителна на тази тема – сега си давам 
сметка, че думата е „неуверена“. До болка. Не се усещах свързана с жената в себе 
си и ни най-малко не знаех къде се намира, как да се свържа с нея и как да я изразя. 

Тук ще вметна нещо, което често казвам на моите клиентки: Не всички жени 
идват от Венера. На някои им е вродено и присъщо да излъчват женственост, на 
други им е трудно, защото се опитват да подражават, а не да търсят своя ав-
тентичен подход. Всяка жена има свой начин да изрази себе си – някои го правят 
чрез сексапил, други – чрез нежност и загадка, трети – чрез естествен чар. Зато-
ва – да, някои жени идват от Венера, но има и такива с корени от други планети. 

Няма готова формула за женствеността, 
няма начин да я изкопираме и да изглеждаме 
автентични. Има само доверие във  
вътрешното ни усещане. 

Представите за женствеността се изменят във времето, защото Тя е про-
менлива, гъвкава, различна, с много лица; воин и принцеса, брюнетка и блондинка, 
майка и любовница, непредвидима, но винаги женствена.

Когато през 2003 година получих като подарък имидж консултация в Англия, 
изобщо не подозирах какво ми предстои. Влязох при една приятна дама, която ми 
показа платове в различни цветове, слагайки ги близо до лицето ми. Реагирах емо-
ционално, като давах оценка на самите цветове: „Този ми харесва“, „Този е ужасно 
ярък“, „Неее, този е много силен“, „Не, не ми допада изобщо“; и бях шокирана, кога-
то ми предложи яркорозово. Сложи ми червило, фон дьо тен и в огледалото зърнах 
една съвсем различна жена, която никога не бях виждала. Бях аз и същевременно 
напълно непозната, аристократична, женствена особа, до която още не се бях 
докоснала. Развълнувах се. Усещането, че съществува част от мен, която тепърва 
ми предстои да опознавам, доведе до прилив на енергия и желание да пробвам нови 
неща. Спомням си първата цикламена блуза, която си купих. Облякох я по-скоро с 
цел да експериментирам и излязох. Всеки познат, който ме срещаше, реагираше 
с комплимент, че изглеждам много свежо. Тогава си казах: „Ама това наистина 
работи!“, и от този момент нататък започна моето приключение с цветовете.

Работата с личния стил ме срещна с най-големите ми задръжки. Спомням 
си колко драматично и остро реагирах на всички насоки, които ми дадоха преди 
повече от 15 години. И казах: „Никога!“. Трябваше да покажа краката си, които не 
харесвах; да подчертая тялото си, което дотогава криех; и да изхвърля всички 
широки панталони и дрехи, които присъстваха в гардероба ми; да вкарам елемент 
на закачка, което ми се струваше адски несериозно и палячовско. Беше като да 
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навлизам в територия, която е мрачна, страшна, неприятна и ужасяваща. Тази 
територия ми беше чужда, никак несвързана с мен самата, или поне с тази, която 
мислех, че съм. Съпротивата и ужасът ми бяха толкова големи, че ми отне доста 
време. Затова започнах много бавно и несигурно. Може би през годините смених 
гардероба си поне три пъти в опитите си да се намеря. Преоткривах сама малки 
и големи детайли за себе си, но всичко това ми помогна да сглобя пъзела и впослед-
ствие да наместя картината и за останалите хора. Продължавам да се уча да съм 
благодарна за предизвикателствата и за всички препъникамъни, които срещам по 
пътя си, и да ги разглеждам като възможности, чрез които израствам.

С времето се появи усещането, че се завръщам към себе си, че имам корен, че 
знам коя съм и как да изразя съществото си. И най-вече усещането да се харесвам 
такава, каквато съм, и да съм в мир и приемане със себе си. 

Това е моята лична история накратко. Но по този път не преминавам само аз. 
През годините видях много жени и мъже, които търсеха себе си, а понякога даже не 
знаеха, че се търсят. Имах честта, защото наистина е чест, като консултант 
по цветови анализ и личен стил да мога да подкрепя техните лични процеси, да 
споделя знанието, което притежавам и което натрупах с времето, и после да на-
блюдавам чудесата, които се случват. Промените на хората вдъхновяват живота 
ми и вливат дълбок смисъл, от който лично аз имам нужда. И това си заслужава!

В тази книга ще откриете много информация, истории, лични споделяния. 
Най-вероятно ще се опитате да отгатнете къде се намирате самите вие, хора-
та около вас. Ще откриете и нещо ново за себе си. Това, че четете тези редове, 
означава, че вече сте направили първата крачка. Оттук продължаваме заедно.
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Тази книга ще ви помогне, ако... 
•	 Прекарвате часове в избора на облекло за всяко излизане. 

•	 Носите едни и същи дрехи въпреки препълнения гардероб или просто ви се 
струва, че никога няма какво да облечете. 

•	 Имате много и различни дрехи в гардероба си и се отдавате на безразборен 
шопинг редовно, включително и онлайн, харчейки големи суми.

•	 Стиловете ви на обличане за работа и за свободното ви време са коренно раз-
лични и несъчетаеми.

•	 Не се харесвате, когато се погледнете в огледалото, не се отличавате сред 
тълпата или просто смятате, че можете да надградите още стила си на 
обличане.

•	 Усещате, че нещо в стила ви на обличане куца, но не сте наясно какво. Всеки 
път. когато се обличате, знаете, че това е компромис, а не желаният или меч-
таният от вас образ.

•	 Не се чувствате добре в кожата си. Не сте уверени кои сте и търсите себе си, 
преминавайки през различни периоди, колебания, тренинги и консултации.
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•	 Желаете промяна в живота си, но не можете да идентифицирате откъде да 
започнете и каква да е тя.

•	 Имате нужда от обективна гледна точка и от обратна връзка дали се дви-
жите в правилната посока по отношение на външния си вид, както и от идеи 
какво да подобрите.

•	 Любопитни сте и се интересувате от мода, тенденции в облеклото, стил и 
цветове. Искате да вникнете в конкретни детайли, за които дори не сте по-
дозирали, че имат значение.

•	 Външният вид няма никакво значение за вас и не се интересувате нито как 
изглеждате, нито какво обличате. Тази книга, а и самите консултации със спе-
циалист по личен стил са изключително ценни тъкмо за вас. Те ще ви убедят, 
че работата с дрехите и цветовете не е равносилна на суета и повърхностно 
мислене, а е начин да изразиш и утвърдиш себе си, да покажеш уважение към 
тялото и същевременно към душата си. 

•	 Работата ви е свързана със срещи и общуване с хора, а от вас се изисква пред-
ставителен външен вид. 

•	 Искате да започнете нова работа, да намерите сродна душа или просто да 
отворите нова страница в живота си. Личният стил и цветовият анализ 
наистина помагат на всеки да открие своето място в този пъстроцветен 
живот.

•	 Навлизате в нов етап от живота си и се нуждаете от промяна във външния 
вид, която да пасва на новото ви светоусещане.

9



•	 Смятате, че сте прекалено слаби или пък със закръглени форми, високи или 
много ниски, и се колебаете кои са подходящите дрехи за вашата фигура.

•	 Не се грижите достатъчно за себе си, а ви се иска да го направите.

•	 Подражавате на нечий друг стил, сравнявате се с останалите, догонвате мо-
дата, опитвате се да демонстрирате статус или определена роля чрез облек-
лото си.

•	 Имате нужда от изразяване и свързване с женствеността или мъжественост-
та си. От усещане за повече хармония със себе си.

•	 Виждате недостатъците, а не красивата си същност. Или по друг начин ка-
зано, склонни сте по-често да смятате, че чашата е наполовина празна, а не 
наполовина пълна.

•	 Усещате, че нещо липсва не само във визията, но и в живота ви.

•	 Информацията за личния стил и цветовия анализ е стигнала до вас и нещо 
ви човърка отвътре или пък ви вълнува, тревожи, радва. Доверете се на това 
усещане и последвайте порива да изследвате, защото чрез този метод пред 
вас се открехва нова врата.
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