
Afgelopen september ben ik verhuisd en realiseerde ik me weer hoe belangrijk het is om
je fijn te voelen in je eigen huis. Dat had ik langere tijd niet gehad, wat ervoor zorgde dat
ik thuis gewoon niet tot rust kwam. Verhuizen bleek de oplossing daarvoor te zijn en in
mijn nieuwe huis heb ik dan ook veel meer geïnvesteerd in dat ultieme ‘huis-gevoel’. Voor
mij, als intens slechte slaper, betekent dat vooral investeren in mijn slaapkamer. Telkens
als ik in een hotelkamer sliep, merkte ik dat ik daar echt zó van kon genieten en juist
meer die rust vond. Neem nou een badjas: die had ik thuis niet eens, terwijl ik er in een
hotelkamer zo ongeveer in woon. Verder heb ik zelf een heel fijn matras, maar de
kwaliteit van dekbedovertrekken in hotels is toch wel even anders dan die waar ik thuis
onder lag.

Daar moest dus verandering in komen. Nu geloof ik echt in de kracht van manifestatie en
ben ik ervan overtuigd dat ik dit bij elkaar heb gemanifesteerd: DOUXE Hotel Luxury is
namelijk nu ook voor consumenten beschikbaar. Komt die naam je niet bekend voor?
Dan ken je waarschijnlijk de hotels wel waar hun producten liggen. Mocht je ooit in het
Pulitzer of Okura hebben geslapen, dan was dat onder een deken van DOUXE. Die hotels
staan er natuurlijk om bekend dat alleen het beste van het beste goed genoeg is voor hun
gasten.

En zo wil ik het thuis dus ook gaan inrichten: alleen het beste van het beste voor de gast,
in dit geval de bewoner oftewel yours truly. Dit schrijf ik terwijl ik mijn intens lekkere
badjas van DOUXE aan heb, en vanavond ga ik onder hun dekens kruipen. Ik ben oprecht
héél blij dat ze nu gewoon verkrijgbaar zijn voor consumenten, want dit brengt echt dat
‘hotelgevoel’ in je eigen huis en daar was ik zo naar op zoek.

https://douxestore.nl/
https://douxestore.nl/products/badjas-latte

