7 Kesalahan Besar Pria dalam Berbusana
Tujuh Kesalahan Umum yang dilakukan Pria dalam berbusana dan
bagaimana cara Menghindarinya.

Disarikan dari beberapa buku dan e‐book oleh team Busana‐pria
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Pembaca yang budiman,
You are what You wear.
Demikian pernyataan yang sering kita dengar , dalam suatu
penelitian psikologis di Amerika oleh ALBERT MEHRABIAN ,
diungkapkan bahwa Pandangan orang terhadap Anda 55%
dipengaruhi oleh FISIOLOGIS Anda , dan Penampilan adalah salah
satu bagian dari fisiologis , selebihnya , 38% dipengaruhi oleh
bagaimana tone of voice ANDA , dan kata‐kata 7%, untuk
selengkapnya bisa di lihat di sini .
Terlalu banyak pria gagal untuk memahami bahwa bagaimana
mereka terlihat adalah bagaimana mereka dianggap oleh orang lain ,
dan bagaimana kita dipandang oleh orang lain dapat memiliki
pengaruh yang besar pada seberapa sukses kita di tempat kerja, di
rumah, dan dalam kehidupan. Jika Anda terlihat tidak kompeten,
Anda akan diperlakukan sebagai tidak kompeten. Namun bila orang
melihat Anda tampak bersih , mereka akan tahu bahwa ANDA adalah
orang yang serius. Ini membuat orang lebih serius memperhatikan
ANDA . Penampilan (dalam hal ini busana pria ) selain mempengaruhi
pandangan orang terhadap ANDA , juga mempengaruhi pandangan
ANDA terhadap diri sendiri . LOOK GOOD , FEEL GOOD . Bila ANDA
sudah merasa Berpenampilan Baik maka ANDA akan lebih Percaya
Diri dan merasa nyaman dengan diri ANDA ,dengan demikian Anda
lebih bisa positif dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam
menghadapi pekerjaan sehari‐hari .Bilan ANDA bersikap positif
terhadap orang lain , maka orang lain pun akan bersikap positif
terhadap Anda dan Respon positif dari orang lain akan membuat
Anda semakin percaya diri .
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Saya mengkompilasi dari beberapa sumber sehingga menjadi e‐book
ini untuk menekankan pentingnya memperhatikan penampilan Anda,
dan bagaimana di tujuh langkah (atau bahkan satu) seorang pria
dapat mengubah penampilannya untuk menjadi lebih baik.

Hormat kami,

Haresh Kumar
Owner http://www.busana‐pria.com
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Daftar isi
Pendahuluan
Dosa # 1: Fit Buruk
Dosa # 2: Tidak Dressing untuk Momen
Dosa # 3: Pola mismatching
Dosa # 4: Warna mismatching
Dosa # 5: Dressing Tubuh Anda tidak tepat
Dosa # 6: Memilih Kualitas atas Kuantitas
Dosa # 7: Mendapatkan Rincian Salah
kesimpulan
Informasi Lebih Lanjut
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Pendahuluan
Fashion adalah Art , bukan Science dengan hukum‐hukum yang
pasti . Dalam fashion setiap orang bebas menentukan penampilan
seperti apa yang diinginkannya.Selera seseorang akan menentukan
style nya . Namun Style berbeda dengan Fashion. Pria yang mengikuti
fashion belum tentu memiliki style . Sedangkan pria yang memiliki
style tahu tentang fashion, dan ia memiliki karakter kuat sehingga ia
mengikuti fashion tanpa kehilangan kepribadiannya. Bukan fashion
yang mendikte seleranya , melainkan ia sudah memiliki selera
tertentu terhadap fashion. Ia mengikuti fashion sepanjang fashion
tersebut sesuai dengan karakternya, seleranya, usianya,
pekerjaannya dan statusnya. Seorang GENTLEMAN tetap menjadi
GENTLEMANT , meskipun tanpa busana.
Tanpa berbelit‐belit kami membagi ke dalam tujuh dasar kesalahan
yang paling sering dilakukan pria atau paling tidak satu atau dua
kesalahan dalam hidup mereka :
Kesalahan #1‐ Fitting yang jelek .Kebanyakan Pria tidak menyadari
hal ini.Namun cara pakaian mereka yang menggantung ataupun
tangan yang kurang panjang ataupun bahu yang terlalu menonjol
keluar menunjukkan hal tersebut.(dalam hal ini konteks nya adalah
JAS)
Kesalahan #2‐ Tidak berbusana sesuai dengan Acara yang akan ANDA
hadiri. Apa Acara yang akan ANDA hadiri dan apa tujuan Anda hadir
dalam acara tersebut adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam
memilih busana.
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Kesalahan #3‐ Pola yang tidak sesuai . Misal nya Pantalon (celana )
untuk Tuxedo tidak boleh memiliki cuff (lipatan dibawah).
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