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ZLEPŠITE SVOJU POSTAVU KABELKOU

Naučte sa na 12 príkladoch vyformovať 

vašu postavu pomocou typu a 

umiestnenia kabelky

http://www.pimi.sk/


Prehlásenie

Prehlasujem, že tvrdenia a rady napísané v tejto e-knihe sú len informácie a nijakým
spôsobom neručím za dôsledky vášho použitia týchto informácií v praxi. Text je určený
na zamyslenie sa a inšpiráciu.

Mojím tvrdeniam samozrejme verím. Hoci nežijeme v Amerike, musela som to tu
napísať☺
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Na úvod

Volám sa Michaela Pisoňová, som certifikovaná koučka štýlu s odevníckym a pedagogickým vzdelaním a autorka manuálu pre
znovuzrodenie vášho šatníka MINIMALISTICKÝ ŠATNÍK+.

Pomocou mojich prirodzených talentov, vzdelania i skúsenosti učím ľudí vybudovať si autentický imidž, v ktorom vyjadrujú ich
jedinečnú osobnosť a ciele, ktoré chcú dosiahnuť. Vzdelávam ľudí v kultivácii ich výzoru tým, že s nimi zdieľam svoje zručnosti ako
zviditeľniť pozitívne črty ich tela a používať silu farieb s cieľom nielen výborne vyzerať ale aj sa tak cítiť.

Mám veľmi dobrú vizuálnu orientáciu a s ľahkosťou vnímam tvary a to, ako vplývajú na výzor človeka. Vždy som rada analyzovala
správanie ľudí a zaujímala sa o psychológiu. Myslím si, že viem nájsť to správne premostenie medzi osobným štýlom jednotlivca a jeho
imidžom, ktorým podporuje svoj zámer. Na svojej stránke www.pimi.sk aj seminároch či konzultáciách učím ľudí jednoduché
zručnosti, pomocou ktorých môžu maximalizovať potenciál ich vzhľadu.

Túto e-knihu som napísala pre vás, aby som vás takouto ľahkou formou inšpirovala k zamysleniu sa nad tým, čo a ako na seba dávate.
Ja to nazývam vedomé obliekanie. Všetko, čo na seba oblečiete a čím sa ozdobíte, má vplyv na vás samých ale aj na vaše okolie a to,
ako vás vníma.

V tejto e-knihe si jednoduchým spôsobom na 12 príkladoch ukážeme, aký efekt môže mať na vašu postavu veľkosť a tvar vašej kabelky
ale aj to, ako ju nosíte. Niekde vám naviac poskytujem možnosť zamyslieť sa nad tým, aký psychologický odkaz komunikujete danou
kabelkou.

Obrázky, ktoré som použila sú len príklady. Nie všetky z nich by som označila za vzor hodný nasledovania. Pod každým obrázkom je
uvedený jeho internetový zdroj, ktorý z vďačnosti rada zdieľam.

Príjemné a poučné čítanie a pozeranie vám prajem ☺
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Na zahriatie...

Neviem, kto to napísal, ale znie to, 
akoby kabelka bola pre ženu to, čo 

žena pre muža... ☺
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ZA KAŽDOU 
ÚSPEŠNOU 
ŽENOU JE 
KABELKA.

LUXUSNÉ KABELKY UROBIA VÁŠ 
ŽIVOT PRÍJEMNEJŠÍM, DOVOLIA 

VÁM SNÍVAŤ, DAJÚ VÁM 
SEBAVEDOMIE A UKÁŽU VAŠIM 

SUSEDOM, ŽE SA VÁM DARÍ.

MYSEĽ ŽENY JE TAK 
KOMPLEXNÁ AKO 

OBSAH JEJ KABELKY. 
AJ, AK SA 

DOSTANETE NA JEJ 
DNO, VŽDY JE TAM 

NIEČO, ČO VÁS 
PREKVAPÍ!

Karl Lagerfield

Billy Connelly
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1. Kabelka ako dominantný prvok odevu

Býva to väčšinou kabelka kontrastnej alebo výraznej farby v porovnaní s farbou odevu. Takto zvolená kabelka svojím zaujímavým
vzhľadom alebo lákavou farebnosťou priťahuje pozornosť na seba a tým aj na časť tela, pri ktorej je nosená. Súčasne týmto kabelka
odpútava pozornosť od častí tela, ktoré sú jej vzdialené.

Môj tip: noste takúto kabelku blízko miest, ktoré sa vám na vašom tele páčia. Napr. to môžu byť nohy alebo ruky. Ak máte široké boky a
nechcete na nich upozorňovať, dávajte si pozor na to, aby ste takúto kabelku nosili v blízkosti iných častí svojho tela.

Čo ňou vyjadrujete: predovšetkým máte rada kabelky a zaujímavé veci, ste viac alebo menejmódny „fajnšmeker“.
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2. Kabelka je rozšírením odevu 

V tomto prípade je kabelka zhodnej farby s odevom, pri ktorom je nosená. Opticky je rozšírením odevu, odev akoby pokračuje v kabelke. 

Týmto spôsobom môže kabelka zväčšiť objem časti tela, pri ktorej je umiestnená. 

Môj tip: ak ste veľmi štíhla, využite to a noste radšej kabelku vo farbe odevu. Prípadne, ak máte príliš úzke boky v porovnaní so šírkou 

pliec, noste ju v oblasti bokov a vo farbe nohavíc alebo sukne. V opačnom prípade sa tomu radšej vyhýbajte a skúste kabelku inej farby. 
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3. Hranatá kabelka

Je to kabelka v tvare obdĺžnika a máva pevné tvary. Nosia ju väčšinou muži, práve pre efekt, ktorý vytvára: zdôrazňuje hranaté črty hranatej
postavy. Kým u mužov je toto žiadúce, u žien už menej často. V prípade oblej postavy môže pomôcť zmierniť jej krivky tým, že do celkového
dojmu vnesie viac rovnováhy.

Môj tip: ak máte skôr chlapčenskú postavu a hranaté črty (ostré ramená alebo hranatý plochý zadok), takýmto kabelkám sa vyhýbajte a noste
radšej kabelky guľatých a mäkkých tvarov. Ak máte naopak bohaté krivky, pridajte ju do svojho šatníka no vo veľkosti primeranej vášmu telu.
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4. Objemná kabelka

Bývajú to kabelky veľkých a plných tvarov. Takéto maxi kabelky nositeľkám pridávajú objem. Na ženách s nízkou postavou sa tento efekt
znásobuje. Žena v nej môže pôsobiť veľmi ťažko. Naopak, na vysokých dámach tieto inak praktické kabelky pôsobia veľmi prirodzene.

Môj tip: Ak ste vysoká žena a potrebujete so sebou len málo vecí, pre zachovanie proporčnosti s vašou postavou noste kabelku, ktorej
objem je zväčšený nie jej obsahom ale jej ozdobnými efektami ako napr. na obr. 3.

Čo ňou vyjadrujete: ak ju používate ako kabelku (nie cestovnú tašku), môžete pôsobiť veľmi zaneprázdnene, pretože pravdepodobne
potrebujete so sebou nosiť veľa vecí. No môžete tiež robiť dojem, že si množstvom vecí v kabelke kompenzujete svoju neistotu, že zvládnete
všetko, čo dnes potrebujete.
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Takáto kabelka pôsobí ľahko a elegantne. Jej plusom je, že nepridáva objem, práveže môže postavu opticky odľahčiť. Avšak, ak malú

kabelku na jemnej retiazke nosí veľká a objemná dáma, naopak, môže objem postavy ešte zvýrazniť. Tento efekt vzniká kontrastom medzi

veľkým objemom postavy a drobnosťou kabelky.

Môj tip: ak ste „veľká“ žena a chcete nosiť kabelku na retiazke, skúste masívnejšiu reťaz, ale len v prípade, že to ladí s vaším osobným

štýlom. Inak, radšej bez retiazky.

Čo ňou vyjadrujete: že vás baví móda a šperky amôžete naznačovať aj to, že sa v živote rada bavíte.

5. Malá kabelka na retiazke
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Plochá kabelka je tenká a preto môže zoštíhľovať plnú postavu. Pôsobí elegantne a ľahko. Často býva hranatých tvarov, preto spĺňa tie

isté kritériá ako hranatá kabelka (pozri str. 8).

Môj tip: ak ste plnšej a prinajmenšom stredne vysokej postavy, vaša plochá kabelka by mala byť dostatočne veľká, aby bola s vašou

postavou v rovnováhe.

Čo ňou vyjadrujete: ste minimalistka a pravdepodobne nepracujete manuálne. Kabelka je pre vás viac ozdobou než praktickým

pomocníkom.

6. Plochá kabelka
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Kabelka s dlhým remienkom nosená šikmo cez plece pôsobí veľmi mladistvo a športovo. Na postavu má predlžujúci a zoštíhľujúci efekt.

Môj tip: ak máte obdĺžnikovú postavu, šikmo noseným ramienkom pozitívne narušíte rovnomerný a hranatý tvar vašej postavy. Ak máte 

plnú postavu, jemne si ju opticky zoštíhlite pozdĺžnou líniou remienka kabelky. Pozor na to, kde kabelka končí aj na jej veľkosť. Viď 

„Kabelka je rozšírením odevu“ na str. 7.

7. Kabelka šikmo cez plece
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Veľmi často je to tzv. listová kabelka. Táto kabelka je skôr šperkom než praktickým doplnkom odevu. Keďže je plochá, spĺňa aj vlastnosti

plochej kabelky (viď str. 11).

Môj tip: noste ju, ak máte pekné ruky alebo chcete pritiahnuť pozornosť do oblasti bokov či stehien.

Čo ňou vyjadrujete: pravdepodobne nejdete pracovať ale skôr sa pasívne zabávať. Tým, že máte so sebou iba málo vecí a jednu ruku

obsadenú, v prípade nejakých menších ťažkostí uvítate pomoc napr. okoloidúceho muža ☺ V bežnej dennej situácii môžete s takouto

kabelkou v ruke pôsobiť umelo.

8. Malá kabelka do ruky
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Kabelka nosená vysoko na ramene pridáva objem a pozornosť do oblasti pliec a pŕs.

Môj tip: noste takto kabelku, ak máte v porovnaní s bokmi výrazne užšie plecia. Vyrovnáte tak proporcie tela. Ak máte veľké prsia a
nechcete na nich upozorňovať, kabelku noste radšej inde.

Čo ňou vyjadrujete: ste aktívna a dynamická, máte rada voľné ruky (to isté platí pri kabelke cez rameno, viď str. 12). Takisto to môže
znamenať, že všetky dôležité veci chcetemať blízko pri sebe a pod kontrolou.

9. Kabelka vysoko na ramene
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Kabelka, ktorú žena drží za remienky v ruke, opticky ťahá postavu k zemi. Týmto spôsobom postavu ženy znižuje a zároveň jej pridáva 

objem. Čím nižšie pôsobíme, tým širšími sa zdáme byť. 

Môj tip: ak máte vysokú postavu, takto nosená kabelka vám urobí dobrú službu. Priblížite sa tak k ostatným ľuďom ☺ Ak máte nízku 

postavu, noste kabelky vyššie a hlavne nech nie sú príliš veľké.

10. Kabelka visiaca z ruky
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Kabelka nosená v oblasti bokov im pridáva objem a takisto tam priťahuje pozornosť.

Môj tip: ak máte trojuholníkovú postavu, teda viditeľne širšie boky než plecia, mali by ste sa vyhýbať noseniu väčších alebo

akýchkoľvek tašiek v oblasti bokov. Týmto spôsobom si ešte zvýrazníte disproporčnosť inak veľmi ženskej postavy. Naopak, ak máte

veľmi široké ramená v porovnaní s bokmi, rozdiel si opticky vyrovnáte práve kabelkou v oblasti bokov.

Obrázok č. 4 ukazuje výborný príklad, ako sa dá pomocou „ľadvinky“ vyrovnať šírka pliec zväčšená bielym tričkom s krátkym rukávom

(len u športového typu žien).

11. Kabelka cez boky
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12. Ruksak namiesto kabelky

Noste ruksak len, ak ste naozaj športový typ, prípadne na to „máte vek“. Noste ho len, ak sa nezvyknete hrbiť. Náklad na chrbte vám

váš hrb môže ešte zvýrazniť, prípadne inak opticky zdeformovať postavu. Nepíšem tu o športovom ruksaku do lesa.

Môj tip: nemám príliš rada vekové obmedzenia v súvislosti s módou, ale v ruksaku (namiesto kabelky) dáma v krásnych zrelých rokoch

môže vyzerať naozaj infantilne a s vekom nezmierená. Ruksaky prenechajte mladým dievčatám či ženám. Česť výnimkám!

Čo ním vyjadrujete: ste rýchla, dynamická a aktívna osoba, ktorá si vie poradiť. Pravdepodobne rada gestikulujete a ste niečím

zamestnaná, pretože vám vyhovujemať voľné ruky.

obrázky 1, 2, 3
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Na záver,

ešte predtým, ako sa pôjdete pozrieť na vaše kabelky a všetky si ich pred zrkadlom vyskúšate, vám chcem poďakovať, že ste si
stiahli a prečítali túto e-knihu. Verím, že ste si v nej našli informácie alebo inšpiráciu pre seba, ktoré vás posunuli bližšie k
vedomému prístupu k vášmu obliekaniu a pestovaniu vášho vzhľadu.

Kabelky sú len malou ale dôležitou súčasťou vášho výzoru. Budem veľmi rada, ak sa budeme aj naďalej „stretávať“ na mojich
stránkach www.pimi.sk, kde pre vás píšem blogové články na témy krásy, obliekania, štýlu, šatníka a osobnostného rastu. Nájdete
tam dosť článkov, o ktorých mi mnohí z vás píšu, že ich radi čítate. Spojte sa so mnou na facebook-u.

Pripravujem pre vás ďalšie hodnotné materiály, pretože ma veľmi baví posúvať seba ale aj vás bližšie k vašim vysnívaným cieľom.
Váš výzor a vzťah k nemu vám k tomu vedia významne pomôcť.

Srdečne vám povoľujem šíriť informácie o tejto e-knihe vo forme tohto linku, kde si môžu ľudia e-knihu sami stiahnuť.

Ak budete cítiť, že chcete so mnou pracovať individuálne na vašom vzhľade, prípadne mi chcete dať spätnú väzbu na túto e-knihu,
kontaktujte ma emailom.

Tak, a teraz už bežte ku svojim kabelkám a pozerajte, čo s vami a vašou postavou robia. Ak budete cítiť, že niektorá kabelka vo
vašom šatníku vôbec nemá miesto, lebo neladí s tým, aká ste, zbavte sa jej tým najlepším spôsobom☺

Michaela Pisoňová
autorka manuálu pre znovuzrodenie vášho šatníka MINIMALISTICKÝ ŠATNÍK+.
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