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Volám sa Michaela Pisoňová a som certifikovaná koučka štýlu. Učím ľudí vyberať oblečenie, 

ktorým podporia seba, svoju postavu a svoje sny. To je tak v skratke ☺  

Vyštudovala som odevnú priemyslovku, vďaka ktorej rozumiem odevom po technickej a tvarovej 

stránke. Moje pedagogické vzdelanie ale najmä láska k a skúsenosti so vzdelávaním dospelých 

mi uľahčujú svoje zručnosti a náhľady podať ďalej tak, aby ste im rozumeli a vedeli ich použiť 

v praxi.  

Po tom, ako som opätovne objavila moju vášeň pre krásu a oblečenie, som si doplnila vzdelanie 

v tomto odbore o medzinárodný certifikovaný kurz so Style Coaching Institute® a stala som sa 

koučkou štýlu (niečo ako osobná stylistka).  

PRIZNÁM SA... prešla som všelijakými obdobiami v súvislosti s oblečením a krásou. Stála 

som pred skriňou aj hodinu, kým som sa konečne rozhodla, čo si na seba vezmem. Príliš som 

rozmýšľala nad tým, ako budem vyzerať, čo si o mne pomyslia iní, či spĺňam všetky pravidlá 

kombinovania oblečenia a doplnkov. A naviac, nemala som dobre zostavený šatník. 

Paradoxne, aj keď sa mi pekné oblečenie páčilo, považovala som ho za povrchnú záležitosť, ktorá 

si nezaslúži moju pozornosť a už vôbec nie profesionálnu. 

Mala som aj obdobie kedy som sa rada pekne obliekala, ale svoj osobný štýl som len z diaľky tušila. Predtým by som ho nazvala športovo-

elegantný ako polovica iných žien. Pričom takýto „štýl“ je absolútne rozporuplný.  

Keď som sa stala mamou, seba a to, ako vyzerám, som prestala brať do úvahy takmer úplne. Všetko išlo bokom. Ja som chodila denne 

v turistických topánkach, kaderníka som rok nevidela a z potrieb na krášlenie som doma mala jednu riasenku, ktorú som do jej vyschnutia ani 

nestihla spotrebovať. 

Potom som začala „vstávať z mŕtvych“ a rozhodla som sa. Povedala som si, že sa chcem dobre cítiť sama so sebou, že chcem dobre vyzerať 

a chcem robiť prácu, ktorá ma napĺňa. Nie, nestala som sa prvotriednou krásavicou zo dňa na deň. Veď vidíte ☺  

O AUTORKE 
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Do napísania tohto e-booku som vložila vlastné poznanie, slová, energiu a lásku. V prvom rade na seba neberiem žiadnu 

zodpovednosť z toho, ako vy budete informácie v tomto materiály aplikovať do praxe.  

Prosím vás, rešpektujte moje autorstvo. Ak sa vám tento e-book zapáči, doprajte ho prečítať aj ďalším vašim známym aj 

neznámym. Neposielajte im tento e-book, ale pošlite im odkaz, cez ktorý si e-book stiahnu sami po tom, ako sa rozhodnú.  

Ďakujem za pochopenie a prajem príjemné a inšpiratívne čítanie. 

Odkaz na stiahnutie je tu >>> 

 

Cítim sa však vo svojom tele a s mojou tvárou omnoho lepšie než predtým. Viem sa rýchlo a jednoducho upraviť tak, aby som vyzerala pekne 

a bola so sebou spokojná. Už nebojujem s výberom oblečenia. Viem, čo ma vystihuje a v čom vyzerá moja postava tak dobre, ako len môže. Už 

nemusím dlho pochybovať o tom, či táto farba alebo táto farba sa mi viac hodí. Pri výbere oblečenia som uvoľnenejšia, nechávam viac priestoru 

tvorivosti a radosti. 

Jednoducho povedané, prežila som vlastnú premenu a je to skvelé. Cítim, že táto premena vniesla zmeny aj do ostatných oblastí môjho života, 

podporila ma v mojej práci a obohatila moje vzťahy.   

V súčasnosti vybavená osobnými skúsenosťami a podkutá vzdelaním s veľkou radosťou podávam ďalej to, čo o oblečení a kráse viem a cítim,  na 

osobných aj skupinových konzultáciách. Triedim šatníky, inšpirujem k nachádzaniu nových spôsobov kombinovania a využitia vecí, chodím 

s ľuďmi nakupovať s cieľom, aby si vedeli v budúcnosti čo najlepšie poradiť sami. 

Ďalším miestom, kde sa odo mňa môžete naučiť kúzla obliekania a krásy, je môj blog a iné e-booky, ktoré som napísala. To všetko nájdete na 

mojich stránkach: www.pimi.sk.  

Moja cesta k pochopeniu krásy, obliekania, kombinovania, tvorivého hrania sa a písania stále pokračuje. Vždy sa učím niečo nové, často aj vďaka 

vám, mojim čitateľom, klientom, pozorovateľom, chodcom na ulici...  

 

 

 

 

 

 

 

O AUTORKE 

http://www.pimi.sk/oblecenie-lepsi-zivot/
http://www.pimi.sk/
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The way we dress affects 
the way we THINK, 
the way we FEEL, 
the way we ACT, 

and the way others REACT TO US. 
Judith Rasband 

 

Či chceme alebo nie, či si to uvedomujeme alebo nie... to, čo máme na sebe, má veľký vplyv na to, ako o sebe ZMÝŠĽAME, ako sa CÍTIME, ako 

KONÁME aj na to, ako sa k nám SPRÁVAJÚ iní ľudia. 

 

Takmer 24 hodín denne máme v tesnej blízkosti nejaké oblečenie. Okrem krémov si nič tak blízko seba nedáme na tak dlhú dobu. Stojí za to 

venovať mu pozornosť alebo sa nad tým aspoň zamyslieť... 

Vaše oblečenie vznikalo za istých podmienok, vyrábali ho ľudia v istom psychickom i fyzickom rozpoložení a toto zanechalo stopu aj na výsledku 

ich práce (odevu, ktorý pre vás vyrobili). Nie nadarmo sa hovorí, že ak bola vec vyrobená z lásky, je to na nej vidieť a cítiť. Platí to však aj naopak. 

Ak bola vyrobená za zlých fyzických či psychických podmienok, nesie so sebou túto negatívnu energiu aj v čase, keď ju nosíte vy. 

Vaše oblečenie bolo vyrobené z nejakého materiálu, ktorý má svoju históriu, rôzne ho vnímame na dotyk aj na pohľad. Vzor látky je ako obraz, 

ktorý na nás vplýva svojím odkazom, emóciou, náladou atď.  

Určite už viete aj o tom, že jednotlivé farby so sebou nesú rôznu silu a vplyv na nositeľa i pozorovateľa. 

Strih odevu vplýva na to, ako vidíte vy aj ostatní tvar vašej postavy.  

ÚVOD 
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Nezabúdajte aj na spoločenský kontext odevu, ktorý máte na sebe. V našej spoločnosti inak vnímame ženu oblečenú v kostýme a ženu oblečenú 

napr. vo veľkých rozviatych šatách. Inak vnímame muža v obleku a inak muža vo voľných ľanových nohaviciach a kvetovanej košeli. A zároveň 

rôzne typy oblečenia so sebou nesú rôzny typ energie. 

Podobne to platí aj pri doplnkoch, ktoré nosíte. 

Ešte stále pretrváva u ľudí presvedčenie, že to, čo nosíme, nie je podstatné. Naše oblečenie sa často považuje za povrchnú 

záležitosť. Paradoxne je vo svete okolo oblečenia vybudovaný obrovský biznis a sme neustále masírovaní a podporovaní 

k tomu, aby ste dookola nakupovali nové a nové veci. 

Mojím cieľom pri písaní tejto e-knihy bolo ukázať vám, ako je oblečenie dôležité, akú má úlohu a moc v našom živote. Zároveň mi však záleží na 

tom, aby ste sa naučili pre svoje dobro aj dobro celého sveta pristupovať k výberu vášho oblečenia s rozvahou a uvedomele (vedome).  

„Oblečenie je dôležité, preto ho netreba veľa. Čo však treba, je vyberať s rozvahou a vedome.“ 

 

Vaše oblečenie a doplnky môžu byť vašimi skvelými pomocníkmi. Spolu tvoria jednoduchý a ľahko prístupný nástroj, ktorý môžete využiť na ... 

presne o tomto je táto e-kniha ☺ 

 

 

OBSAH je rozdelený na 3 časti: 

Smerom k iným  ... str. 6 - 10 

Smerom k sebe ... str. 11 - 17 

Smerom k svetu ... str. 18 - 19 

ÚVOD 
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Zdroj obr.: Pinterest 

1. ...byť viac viditeľní 
Oblečenie je snáď najjednoduchší spôsob ako nenásilne vystúpiť z davu. Tu si však 

treba dať pozor, aby to bolo pozitívnym smerom.  

 

Ak chcete, aby si vás ľudia všimli bez toho, aby ste na nich jačali, vyhýbajte sa 

tuctovému a nič nehovoriacemu štýlu. Naopak, ak chcete zaujať, vypusťte z hlavy 

„čo si o mne ľudia pomyslia?“ Často to znamená vystúpenie z komfortnej zóny. Ale 

to len prvých pár krát ☺ 

 

Pridaním žltej či červenej do outfitu, sa určite zviditeľníte. 

 

2. ...byť skôr obslúžení v obchode alebo reštaurácii 
Áno, dokonca aj to môžete dosiahnuť. Podľa istých vedeckých štúdií sa ukázalo, že 

čím lepšie oblečený zákazník, tým je skôr obslúžený. Nuž, čo? Personál si vás všimne 

skôr a pritiahnete ho... 

 

3. ...byť príťažlivejší pre ženy aj mužov 
Už ste zažili moment, kedy ste nevedeli oči odtrhnúť od krásneho obrazu, prírodnej 

scenérie, nádherne naaranžovaného jedla, krásnej ženy...? Sme priťahovaní tým, čo 

je pekné a je to prirodzené.  

 

Pekne oblečená žena je v spojení s charizmou, ktorá z nej vyžaruje, neodolateľná.  

 

My ženy vieme, že dobre oblečený chlap je určite viac sexi než zle oblečený chlap. Dobre oblečený chlap totiž znamená 

prinajmenšom, že má na to (a vie ako na to). Či si to priznáme alebo nie, máme rady mužov, pri ktorých cítime istotu, aj tú 

materiálnu. 

VĎAKA VÁŠMU OBLEČENIU MÔŽETE: 
Sm

er
o

m
 k

 in
ým

 

Naučím vás ako na to >>> 

http://www.pimi.sk/ponuka/
http://www.pimi.sk/ponuka/
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4. ...mať viac priateľov 
Už viete, že pekne oblečení budete 

pre iných atraktívnejší. Ľudia vás 

budú chcieť spoznať. Či sa z nich 

stanú vaši priatelia, záleží len na vás. 

Ale budete mať aspoň z čoho 

vyberať ☺ 

 

5. ...si nájsť lásku svojho života 
Nejeden romantický film je toho 

živým príkladom ☺ Mnohokrát sme 

boli na obrazovkách svedkami toho, 

ako sa zo škaredého káčatka stala 

sexi cica a hneď sa okolo nej začal 

točiť fešný chlap. To isté platí 

o mužoch.  

 

Viem, film je film. Ale aj tak. Bez 

vetra sa ani lístok nepohne. 

 

6. ...vyzerať krajšie 
Či si myslím, že som „objavila Ameriku?“ To vie predsa každý. Ale naozaj to využívate? Naozaj viete, ako môžete vyzerať krajšie?  

 

Poznáte napríklad vaše WAU farby? Správny výber farby ovplyvní to, či budete vyzerať akoby ste do práce vleteli priamo z nočnej 

žúrky alebo ste medzitým stihli pár hodinového šlofíka. 

VĎAKA VÁŠMU OBLEČENIU MÔŽETE: 
Sm

er
o

m
 k

 in
ým

 

Naučím vás ako na to >>> 

http://www.pimi.sk/ponuka/
http://www.pimi.sk/ponuka/
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7. ...ľahšie získať prácu 
Výberom správneho oblečenia  na pracovný pohovor môžete výrazne ovplyvniť to, či prácu získate alebo nie.  

 

Ešte predtým než otvoríte ústa, na základe vášho vzhľadu, má pohovorujúca osoba o vás utvorený názor približne na 60%. A 

podľa toho sa odvíja jej ďalšia komunikácia s vami. Toť, sila prvého dojmu. 

 

8. ...získať dôveru iných 
Ak bude vaše oblečenie potvrdzovať to, čo sa snažíte 

druhým dokázať či povedať, ich dôvera vo vás 

porastie. 

 

Predstavte si človeka, ktorý sa vás snaží presvedčiť 

o tom, aký je v práci perfekcionista, a na jeho 

oblečení mu visí uvoľnený gombík, má špinavé 

topánky alebo nezladené doplnky. Uverili by ste mu? 

 

Preto, ak idete niekam s jasným zámerom, 

skontrolujte, či váš výzor potvrdzuje to, o čom 

chcete iných presvedčiť. 

 

9. ...predať viac tovaru, služieb 
Pomocou vášho vzhľadu viete získať viac klientov 

alebo zákazníkov. Súvislosť s predchádzajúcim bodom nie je náhodná ☺ Ak máte dôveru ľudí, už je len krok k tomu, aby sa stali 

vašimi klientami. Nehovoriac o tom, že ak budete oblečení zaujímavo, ľudia sa budú o vás a to, čo robíte viac zaujímať... 

 

VĎAKA VÁŠMU OBLEČENIU MÔŽETE: 
Sm

er
o

m
 k

 in
ým

 

Naučím vás ako na to >>> 

http://www.pimi.sk/ponuka/
http://www.pimi.sk/ponuka/
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10. ...vyzerať inteligentnejšie 
Je vedecky dokázané, že naše oblečenie vplýva na to, za nakoľko inteligentných nás 

považujú iný ľudia. Podľa istých štúdií máme tendenciu považovať formálne 

oblečených ľudí za viac inteligentných než tých, ktorí sú oblečení neformálne. Napr. 

oblek vs. rifle a tričko. 

 

Navyše, ak ukážete, že poznáte vašu postavu a viete, ako ju správne obliekať, 

prejavíte vašu rozhľadenosť. 

  

11. ...pôsobiť solventnejšie 
Len čo sa niekde objavíte, v momente ste v očiach iných zaradení do istej 

ekonomickej skupiny. Na základe toho, ako ste oblečení. 

 

Všimnite si, ako sa správate k cudzím ľuďom, o ktorých si myslíte, že sú bohatší než vy. 

Ak je to ten lepší prípad, tak k nim prechovávate úctu aspoň navonok. Nebudete sa 

k nim správať povýšenecky ale skôr s obdivom.  

 

Ak teda chcete, aby sa k vám iní takto správali, obliekajte sa ako najlepšie viete.  

 

  

12. ...pôsobiť schopnejšie, kompetentnejšie 
Opäť naviažem na predchádzajúci bod. Ak svojím oblečením naznačíte, že ste finančne zabezpečení, automaticky sa v podvedomí 

iných ľudí vzbudí dôvera voči vašim schopnostiam. Budú predpokladať, že ste v tom, čo robíte, dobrí, keď sa vám tak darí. 

A naopak.  

 

 

VĎAKA VÁŠMU OBLEČENIU MÔŽETE: 
Sm

er
o

m
 k

 in
ým

 

Naučím vás ako na to >>> 

http://www.pimi.sk/ponuka/
http://www.pimi.sk/ponuka/
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13. ...mať ideálne telo 
Sila oblečenia spočíva aj v jeho schopnosti opticky modelovať tvar vašej postavy.  

 

Pomocou výberu správneho oblečenia môžete schudnúť až o 5 kíl! Ak chcete, tak 

aj pribrať. 

 

Môžete dosiahnuť to, že vaše nohy vyzerajú dlhšie, máte plnšie prsia, väčšie svaly, 

ste vyšší, kratší atď. Stačí sa naučiť čarovať s oblečením ☺ 

 

Ak sa naučíte tvarovať vaše telo oblečením, ľahko schováte jeho nedostatky 

a vyzdvihnete jeho prednosti. Všetci môžeme vyzerať skvele! 

 

14. ...spôsobiť, že sa váš partner/partnerka do vás znovu zamiluje 
Naše vzťahy nám zrkadlia náš vzťah k sebe. Ak začnete venovať viac pozornosti 

a lásky sebe, hoci aj cez lepšie a krajšie oblečenie, začne sa meniť aj vzťah vášho 

partnera k vám. A bonusom môže byť, že opätovne zahorí láskou k vám, lebo 

znovuzrodeniu vašej krásy neodolá ☺ 

 

Ženy, nenechajte sa zmiasť večne hundrajúcim manželom, keď vás vidí líčiť sa alebo 

sa zdobiť. On chce mať doma peknú ženu, len ešte tak celkom nepochopil, že na tej 

kráse potrebujeme zapracovať.  

 

Verte mi, viem, o čom hovorím. Môj muž už je spokojný a zvykol si. Ale koľko to 

bolo rečí, keď som sa začala o seba konečne starať ☺ 

 

VĎAKA VÁŠMU OBLEČENIU MÔŽETE: 
Sm

er
o

m
 k

 in
ým

 

Naučím vás ako na to >>> 

http://www.pimi.sk/ponuka/
http://www.pimi.sk/ponuka/
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Zdroj obr.: Pinterest 

15. ...podporiť svoju ženskosť vo vás 
O tom snáď nikto nepochybuje. Či áno? 

 

Ak ste žena, skúste si predstaviť, že máte na sebe džínsy (ideálne čierne), športové tričko a k tomu tenisky. 

Predstavte si, ako sa cítite. Pre zvýšenie účinku tejto vizualizácie si svoje pocity aj zapíšte. Aká je vaša 

chôdza? Aké sú vaše gestá? Ako sa cítite, keď sa na vás dívajú muži? Ako sa správate? 

 

Teraz si predstavte, že máte na sebe dlhé šaty (pre zvýšenie účinku si vyberte šaty, v ktorých vyzeráte 

dobre). Ako sa cítite teraz? Ako chodíte? Ako gestikulujete? Ako samu seba vnímate? Ako sa správate? Ako 

vnímate teraz pozornosť zo strany mužov? 

 

Oblečenie je tiež nositeľom energie. Predpokladám, že väčšina z vás bude súhlasiť, že vaše správanie 

a pocity sa líšia podľa toho, čo máte na sebe.  

 

Byť peknou je neoddeliteľnou súčasťou každej ženy. Ak túto snahu máte absolútne v paži, prebudenie 

ženskosti máte asi ešte pred sebou. Každá žena sa chce páčiť, avšak každá k tomu potrebuje niečo iné 

a v inej miere.  

 

Takže, ak sa chcete cítiť byť viac ženou, skúste nosiť sukne a šaty častejšie. Pretože len tie sú doménou 

žien. Pardón, ešte sú tu Škóti... 

 

Netvrdím, že ženy, ktoré nosia nohavice, nie sú dosť ženské. Ale tvrdím, že nosenie sukní vám môže uľahčiť 

rozvoj ženských vlastností vo vás ☺ 

 

 

 

VĎAKA VÁŠMU OBLEČENIU MÔŽETE: 
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Naučím vás ako na to >>> 

http://www.pimi.sk/ponuka/
http://www.pimi.sk/ponuka/
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Zdroj obr.: Pinterest 

...podporiť svoju mužskosť vo vás 
Ak ste muž, nenoste, prosím, legíny ani iné príliš priliehavé nohavice. 

V legínach vyzerá dobre len Sagan, aj to len vtedy, keď práve bicykluje.  

 

Viem, mnohí neznášate obleky, ale tie sú doménou mužov (v dnešnej 

spoločnosti). V obleku, ktorý vám perfektne sedí a nepochádza ešte z čias 

maturity, vaša mužnosť porastie o 100%.  

 

Viete prečo? Sako vizuálne zvýrazní šírku pliec a plnosť hrude. Vy 

automaticky inak stojíte a pôsobíte mocnejšie. V obleku naviac vyzeráte 

vyšší.  

 

Či v obleku alebo bez, aj vy sa môžete naučiť obliekať svoju postavu tak, 

aby ste v nej podporili mužské atribúty a to silu, nezávislosť, vašu 

jedinečnosť a to, že ste pravý „gentleman“.  

 

16. ...sa stať autentickejším/priblížiť k svojmu JA 
Ak nájdete štýl, ktorým vyjadríte svoju osobnosť, budete vystupovať 

autenticky. Vedľajší účinok tohto stavu je, že v ľuďoch budete budiť väčšiu 

dôveru, pretože budú vnímať súlad s vaším vonkajším výzorom a tým, čo 

vysielate z vášho vnútra.  

 

Keďže cesta za naším pravým JA je nikdy nekončiaca, obliekaním sa čo 

najviac v súlade s tým, kým sme, nám pomôže stále viac a viac sa 

približovať k tomu, kým naozaj sme. A tým budeme viac a viac šťastní. 

  

VĎAKA VÁŠMU OBLEČENIU MÔŽETE: 
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Naučím vás ako na to >>> 
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17. ...mať sa viac rád 

Nečakajte, až vám niekto začne prejavovať pozornosť. Buďte prví, kto si ju venuje. Začnite napríklad kúpou a nosením pekných 

vecí. Keď sa uvidíte v zrkadle alebo si všimnete pozitívne reakcie iných na vás, uvedomíte si, že predsa len za to stojíte, že môžete 

aj vy vyzerať dobre. A vtedy sa začnete mať aj viac radi. Bude sa vám tento pocit páčiť a budete si pozornosti venovať viac a viac 

a vaša sebaláska porastie. 

Predstavte si to ako cyklus. Staráte sa o seba – dobre vyzeráte – páčite sa sami sebe – máte sa viac radi – staráte sa o seba - ... 

a tak dokola.  

18. ...viac si vážiť seba samého 
Skúste si dať na seba hodnotné a kvalitné veci, na ktoré si myslíte, že nemáte alebo že si ich nezaslúžite.  

 

Náš mozog má rád mentálne skratky a jedna z nich je takáto: mám na sebe kvalitné a hodnotné veci, ja som kvalitná a hodnotná. 

Presvedčte samých seba, že za to stojíte. 

 

19. ...si pomôcť k dosiahnutiu vašich profesionálnych cieľov 
Kým sa chcete stať? Aký je váš cieľ? Hoci tam ešte nie ste, obliekajte sa tak, akoby ste tam už boli. 

 

Vaše podvedomie číta z toho, čo máte na sebe a berie to ako fakt (to sú tie mentálne skratky). Podľa toho vám potom podsúva 

myšlienky, následne konanie a vaše slová. 

 

Ak ste oblečení ako úspešný fotograf, budete mať tendencie sa tak aj správať a mať výkony prislúchajúce úspešnému fotografovi. 

Ak ste oblečená ako sebavedomá a charizmatická žena (napr. riaditeľka školy), vaše konanie, myšlienky o sebe aj vaše slová budú 

viac ladiť s týmto nastavením.  

 

Vaša zmena začne vonku, ale naplní vás vo vašom vnútri. 
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Zdroj obr.: Pinterest 

 

20. ...naučiť sa hravosti 
Oblečenie je dôležité, veď som tejto téme venovala celý tento e-book. Ale zároveň 

bez mučenia priznávam, že to nie je príliš seriózna záležitosť (ak práve nejdete na 

audienciu ku kráľovnej, čo asi často nebýva ☺). Preto nám obliekanie ponúka úžasnú 

možnosť na znovuobjavenie alebo rozvinutie našej hravosti.  

 

Ak chcete tancovať, musíte sa najprv naučiť chodiť. Ideálne je naučiť sa základy: 

pravidlá obliekania vašej postavy, váš osobný štýl, farby. A potom... UVOĽNITE SA. 

Pusťte z hlavy strach z toho, či urobíte chybu, a hrajte sa. 

 

Inšpirujte sa u rôznych módnych blogeriek. Tie obliekanie väčšinou ponímajú 

pomerne hravo ☺ 

 

21. ...rozvinúť v sebe tvorivosť 
Ak splníte predchádzajúci bod, zákonite tak uvoľníte svoju tvorivosť.  

 

Mám pre vás ďalšiu úlohu. Každé ráno počas celého nasledujúceho týždňa vyberajte 

na seba len také kombinácie vecí, aké ste na sebe ešte nemali. Som si istá, že ich 

nájdete. Popritom si precvičíte svoju tvorivosť a zistíte, že sa vám „zväčšil“ obsah 

šatníka bez toho, aby ste do neho niečo nové pridali ☺ 

 

Alebo ... skúste sa obliecť inak ako bežne, inak ako ostatní. Hneď vás budú ľudia 

považovať za inovatívnych a tvorivých. Zároveň vaše podvedomie to bude tak 

vnímať a bude vám podsúvať inovatívne myšlienky a nové nápady. V konečnom 

dôsledku vám oblečenie pomôže k tomu, aby ste naozaj konali tvorivo.  

VĎAKA VÁŠMU OBLEČENIU MÔŽETE: 
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22. ...stať sa pozitívnejší 
Už ste niekedy počuli o tom, že keď sa niekto obliekol krajšie posmutnel? 

Budete sa viac usmievať. 

 

23. ...zbaviť sa chaosu vo vašom živote 
Vytriedený, jasne usporiadaný a zostavený šatník, ktorý spĺňa vaše potreby, 

vám pomôže vniesť do života poriadok. Vám sa tento stav totiž zapáči 

a budete ho chcieť mať aj inde. Napr. v kuchyni, práci, vzťahoch... 

 

Naviac, mať jasno v tom, čo sa vám hodí a čo vás vystihuje, vám definitívne 

pomôže mať viac istoty v tom, kým ste. 

 

24. ...si pomôcť v nových začiatkoch 
Ďalšia vec, ktorú vám vyprataný šatník vie vniesť do života, je nová energia, 

jasnosť, radosť. Zistíte, že zmena, ktorej ste sa tak báli alebo dlho odkladali, 

vôbec nie je zlá.  

 

Ak nanovo naštartujete jednu oblasť svojho života, vyprovokujete tak zmenu 

a nový začiatok v iných oblastiach svojho života.  

 

Ak sa chcete vymaniť zo starých vychodených koľají vášho správania sa, 

zmeňte spôsob vášho obliekania a pôjde vám to ľahšie. Zmena toho, čo 

nosíte na sebe, je efektívna metóda na začatie hlbšej zmeny vo vašom živote. 
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Zdroj obr.: Pinterest 

25. ...pritiahnuť k sebe viac hojnosti 
„Kto má, tomu sa pridá“ platí aj pri obliekaní. Ak oblečením dáte najavo, že si 

ceníte krásu, pekné veci na sebe, že si zaslúžite kvalitu... otvoria sa ďalšie nové 

možnosti, ako byť ešte krajšia, získať ďalšie pekné veci, byť ešte zaujímavejší 

pre seba a iných a pod.  

 

Priťahujeme to, čo máme. Vesmír či Boh nám do života pošle to, o čo 

prejavíme záujem. 

 

26. ...sa vyjadriť bez slov 
Všetci máme svojho osobného hovorcu. Tým vaším je váš vzhľad spolu s vaším 

oblečením.  Hovoria za vás. Preto si zaslúžia vašu láskavú a múdru pozornosť.  

 

Čo o vás hovorí váš hovorca práve teraz? 
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27. ...pomôcť zdraviu nielen svojej pokožky 
Naša koža je dlhú dobu vystavená oblečeniu, s ktorým je v 

tesnej blízkosti. Koža ako živý orgán do seba vstrebáva 

toxické látky, ktoré sú prítomné v materiáloch, z ktorých 

je naše oblečenie často vyrobené. Tento prísun zdraviu 

škodlivých látok do nášho tela môžeme obmedziť výberom 

vhodného oblečenia.  

 

Napríklad, ekzematici vedia, že sa majú vyhýbať tmavým 

farbám, keďže tie majú v sebe najviac farbív. A vlastne 

všetci už vieme, že prírodné materiály, ako napr. bavlna, 

hodváb, ľan atď., sú pre nás lepšie než chemicky vyrobené 

umelé materiály, ako sú polyester, polyamid, nylon atď. 

 

Aj prírodné materiály však môžu byť spracovávané pomocou škodlivých látok. Preto je dobré starostlivo vyberať oblečenie, 

o ktorom vieme alebo aspoň tušíme, že bolo vyrábané a spracovávané čo možno najšetrnejšie k prírode a následne aj k nám.  

 

V tomto smere sú vo väčšine prípadov veci vyrobené v EÚ lepšie než veci vyrobené v Ázii, pretože tu platia prísnejšie ekologické 

kritériá než tam. V rámci EÚ majú najprísnejšie kritériá štáty západnej Európy.  

 

28. ...ušetriť vaše peniaze 
Ak budete dobre poznať ako kupovať veci, ktoré sedia vašej postave, osobnosti a vašej farebnosti a ktoré zapadnú do vášho šatníka, 

všetky vaše nákupy budú zmysluplné. To, čo kúpite, budete aj nosiť. 

 

Vyhnete sa tak zbytočne minutým peniazom za veci, ktoré nenosíte. 

 

Sm
er

o
m

 k
 s

eb
e 

VĎAKA VÁŠMU OBLEČENIU MÔŽETE: 

Naučím vás ako na to >>> 

http://www.pimi.sk/konzultacie-ponuka/


 

18 

 

Michaela Pisoňová / www.pimi.sk        

Zdroj obr.: Pinterest 

29. ...pozitívne ovplyvniť kvalitu života ľudí po celom svete 
Čože? Ja sama? Áno, vy. No nie sama (alebo sám). Čím viac bude tých, ktorí si kupujú veci, o ktorých vedia, že vznikali za férových 

podmienok, tým väčší vplyv to bude mať na svetové dianie. Každá veľká zmena začala malou zmenou u jednotlivcov. Ani váš podiel 

nie je márny ☺ 

 

Čo myslím pod férovými podmienkami? Napr. Fair Trade. Za svoju prácu dostali pracovníci riadne zaplatené, pracovali v ľudských 

podmienkach a neboli to deti.  

 

30. ...pozitívne ovplyvniť ekológiu zeme 
Mnohé odevné látky sú výsledkom chemického procesu. Toto nie je škodlivé 

len pre našu pokožku ale aj pre ekológiu Zeme. Pri pestovaní prírodnej bavlny 

sa do zeme pri postrekoch dostáva množstvo škodlivín. Prírodné či syntetické 

látky sú mnohokrát farbené či inak opracovávané spôsobom, ktorý škodí 

prírode.  

 

Stav sa často popisuje ako katastrofálny a módny priemysel ako 

neudržateľný. Je načase, aby sme sa začali zamýšľať už aj nad týmto.  

 

Nové tričko za 5 Eur v obchodnom reťazci naznačuje, že nevznikalo za 

priaznivých podmienok pre našu prírodu ani pre ruky, ktoré ho vyrobili. 

 

Jednou z ciest ako tento stav začať naprávať, je vymieňať veci, ktoré už nechcete nosiť, s niekým iným. Kupovať len produkty, 

o ktorých vieme alebo aspoň tušíme, že boli vyrobené šetrne k našej prírode. 
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Zdroj obr.: Pinterest 

31. ...pomôcť svojim deťom 
Ste pre nich príkladom! Naše deti vás napodobňujú.  

 

Ak deti vidia, že majú mamu/otca, ktorí dbajú o seba a svoj vzhľad, 

naučíte ich tak väčšej úcte a láske k sebe samým ako aj zmyslu pre 

estetiku. Ak deti uvidia, že do oblečenia vkladáte svoju osobnosť, 

slobodne sa vyjadrujete, pomôžete aj im slobodne a autenticky 

sa vyjadrovať možno aj mimo sféry oblečenia.  

 

Chcete, aby z vašej dcéry vyrástla pravá dáma? Chovajte sa a obliekajte 

sa ako pravá dáma vy a značne jej to uľahčíte. 

 

Chcete, aby si váš syn nenašiel za ženu škratu (prepáčte za výraz)? 

Nebuďte škratou vy. Lebo vraj si naši synovia hľadajú ženy podobné nám, 

ich matkám... ☺ 

 

Tak toto si musím denne pripomínať ja sama, keďže mám doma troch 

synov. 

   

32. ...byť vnímavejší ku kráse iných 
Ak zažijete znovuobjavenie vlastnej krásy, budete otvorenejší k tomu, 

aby ste videli krásu v iných, aj tú, ktorá je momentálne neodkrytá.  

 

33. ...urobiť tento svet krajším 
Vy ste súčasťou tohto sveta. Tým, že skrášlite samých seba, skrášlite aj 

tento svet ☺ 
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Tak, a sme na konci. Životných situácií, ktorých výsledok a priebeh môže ovplyvniť to, ako vyzeráte, je ešte nespočetne veľa. To by sme tu „boli 

do rána“ ☺ Verím, že som vám poskytla nielen ľahké ale aj inšpirujúce čítanie. Ak som vás naviedla k hlbšiemu zamysleniu sa nad tým, čo si na 

seba denne dávate, tak to malo význam.  

Samozrejme, je treba brať vyjadrenia v tejto e-knihe s rezervou. Pretože samotné oblečenie oddelené od človeka a všetkých súčastí jeho života 

nevypovedá celú pravdu. Je však dôležitou súčasťou skladačky, ktorá vytvára jeden úžasný, bohatý a krásny celok nazývaný Váš Život. A každá 

časť tejto skladačky je dôležitá.  

Ak cítite, že chcete práve na tomto kúsku vášho života zabrať, posunúť sa vpred, lepšie a krajšie sa cítiť, veľmi rada vám pomôžem.  

Pre prípad, že ste si nevšimli, čo na vás na konci každej strany vykuklo, tak dávam do pozornosti, že sa u mňa môžete naučiť to, čo potrebujete 

vedieť a vylepšiť na vašom oblečení a vzhľade. 

Ak oceníte osobný a individuálny prístup, môžete si u mňa objednať konzultácie>>> 

Ak sa radi bavíte a učíte v skupine, budem vašou skupinovou lektorkou na seminári Kúzlenie oblečením a všetci si to užijeme >>> 

Ak si chcete sami vytriediť šatník a zostaviť si ho tak, aby dokonale spĺňal vaše potreby, pomoc a vedenie nájdete tu >>> 

Ak máte otázky, postrehy, návrhy, píšte na emailovú adresu: mishastyle@pimi.sk 

 

 

Ďakujem! Majte sa krásne, 

 

Michaela Pisoňová 

Style Coach™ 

ZÁVER 

http://www.pimi.sk/konzultacie-ponuka/
http://www.pimi.sk/konzultacie-ponuka/
http://www.pimi.sk/ponuka-seminarov/1-denny-seminar/
http://www.pimi.sk/ebooky/minimalisticky-satnik/
mailto:mishastyle@pimi.sk

