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„Ty jsi ale ošklivá holčička…“ 

Krásný den, 

moc vám děkuji za stažení eBooku na stránkách www.michalamerinska.cz. Jsem ráda, že se s vámi mohu 

podělit o to, co pro mě znamená KRÁSA. Věřím, že na následujících stránkách najdete alespoň jednu 

zásadu, na kterou si během každodenních povinností vzpomenete a ukážete díky ní sobě i svému okolí, 

jak moc jste krásná. 

Ne nadarmo se říká, že v Čechách a na Moravě jsou nejkrásnější holky. Už jsem procestovala velký kus 

světa a s tímto rčením naprosto souhlasím. Příroda nám ženám do vínku nadělila krásu, eleganci a 

smyslnost. Ne všechny ji však umíme světu ukázat a někdy se pereme samy se sebou, jestli to všechno 

vlastně vůbec v sobě máme.  

Téměř každá z nás v dětství milovala pohádky o princeznách s dlouhými krásnými vlasy, o nádherných 

šatech, střevících a truhlách plných šperků.  A někde v hloubi naší duše toto dětské přání zůstalo. Ale 

taky tam zůstala spousta ALE, která naší hlavě říkají, proč zrovna JÁ tou princeznou být nemůžu… 

Moje známá mi vyprávěla historku, která se jí stala při vyzvedávání syna ze školky. Docela mi při ní ztuhl 

úsměv na rtech a uvědomila jsem si jedno velké AHA.  

13 nestá rnoucích zásad ženské krásy, které znala i  Coco Chanel  

http://www.michalamerinska.cz/
http://www.michalamerinska.cz/
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V šatně školky, kde syna obouvala, potkala maminku, která vyzvedávala také svého chlapečka. Měla 

s sebou mladší dítě, malou holčičku, malou princeznu. S malými brýlemi a klapkou na oku, aby se jí oči 

zlepšily. Vlásky trochu rozcuchané z větru venku. Syn kamarádky si tiše holčičku prohlížel a najednou 

velmi zadumaně prohlásil: „Ty jsi ale ošklivá holčička…“ V šatně školky se rozhostilo ticho. „Adame, to se 

neříká, okamžitě se omluv!“ Maminka holčičky ale ticho před chlapečkovou omluvou stihla prolomit 

větou, která pro sebevědomí její dcery mohla být jednou ze zásadních v jejím ženském životě: 

 „Ale to nevadí, ona je na to zvyklá ….“  

AHA… 

Takových na první pohled „malých“ bolístek si v sobě za celý život každá neseme víc než dost. Až přes 

ně někdy zapomeneme, jak krásné ve skutečnosti jsme a naše myšlenky spíš zaplaví vlny pochybností o 

naší dokonalosti.  

A protože se často potkávám se spoustou žen a vidím, kolik nejistoty a nesebevědomí v nás je, vznikl 

tento eBook. 

Ano, můžeme si říct, že krása, líčení a oblékání jsou opravdu povrchní věci a možná si říkáte, proč se 

právě těmto tématům věnuji. Odpověď je jednoduchá. Protože mě neuvěřitelně baví ženám pomáhat 

jejich krásu najít a podpořit. A protože si myslím, že jakkoli se tato témata povrchní zdát mohou, tak 

rozhodně nejsou. Každá žena touží potom, cítit se krásná a být spokojená.  

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/o-krase-pro-vas/
http://michalamerinska.cz/o-krase-pro-vas/


 

 

S t r á n k a  | 5 http://www.michalamerinska.cz/ © 2015 Michala Měřínská, Make -Up Arti stStyl i st  

13 nestá rnoucích zásad ženské krásy, které znala i  Coco Chanel  

A navíc… Buďme k sobě upřímné dámy, podle čeho nás okolí na první pohled hodnotí?  

Když vás někdo potkává poprvé, jak rychle pozná vaši povahu, charakterové vlastnosti a to, že jste skvělá 

manažerka, máma, partnerka, milenka?  

Pouhých 20 vteřin stačí na to, abyste na okolí udělala PRVNÍ DOJEM.  

Pouhých 20 vteřin stačí na to, aby si okolí udělalo první „škatulku“ do které nás zařadí. Vymanit se z této 

škatulky a zařadit se do jiné, pak někdy může trvat hodně dlouho.  

 

A podle ČEHO nás okolní svět začleňuje? Ano, je to tak. Nejčastěji podle toho, jak na první pohled 

vypadáme, co máme na sobě a jak na lidi působíme v momentě, kdy poprvé promluvíme. A tak ať 

chcete nebo ne, vzhled a vnější krása hrají v našem životě nezastupitelnou roli. 

A co říká okolí VÁŠ vzhled? Co říká lidem, které denně potkáváte na ulici, v práci, na nákupech nebo 

při cestování? Samozřejmě, že ZÁLEŽÍ na tom, jak se prezentujete. To zahrnuje oblečení, výraz v obličeji 

a řeč těla. A všechny tyto prvky můžete mít pod kontrolou! 

Zbytek je pak už věcí stylu. 

V Čechách máme opravdu krásné ženy a dívky. Bohužel, když se podíváte na ulici okolo sebe, ne vždy 

si to můžete myslet. Důvod? Ten je jednoduchý. Spousta žen svoji krásu světu neumí ukázat. Nikdy jsme 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/ze-vzhled-neni-dulezity-nelzete-si-do-kapsy/
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se to ve škole neučily a ani naše maminky (na rozdíl třeba od Francouzek) tomuto 

tématu nevěnovaly moc pozornosti.  

 

Pamatuji si na své dětství, kdy jsem vyrůstala na stavbě našeho rodinného domu, 

s vlásky ostříhanými na kluka běhala v základech domu a s kamarádkou si 

nejraději hrála u míchačky na zedníky. Bylo to skvělé dětství. Jen ta holčička ve 

mně rostla trochu déle.  

Rostla až do mých 30 ti let, kdy jsem se po náročné životní etapě a rozchodu 

vrátila sama k sobě, k té malé holce, která toužila být princeznou. Sebrala jsem 

všechnu odvahu a na cestě Indonésií jsem si uvědomila, co mám ráda a co je 

mojí skutečnou vášní.  

Že ke svému životu potřebuji ŽENSKOU TVOŘIVOU ENERGII, díky které chci 

pomáhat ostatním ženám dělat svět krásnější. 

 

Mojí vášní je svět vědomé ženské krásy. Mojí vášní je VAŠE krása. 

 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalaatomas.cz/ebook-cesta-indonesii/
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Jsem make-up artistka a stylistka, provázím ženy světem vědomé ženské krásy a 

ukazuji jim, jak spojit vnější krásu s vnitřní krásou jejich ženské duše. 

Už několik let učím ženy, jak mohou díky změnám v myšlení, jemnému líčení a 

vkusnému oblékání svoji krásu zářit do světa každý den. Hluboko v srdci věřím tomu, 

že když se rozzáří krása každé z nás, bude zářit celý svět. 

Jsem taky maminka, partnerka a žena, která se sama chce ve svém životě cítit 

spokojená a naplněná. Žena, která se naučila, že péče o sebe je něčím, co 

dodává energii a díky čemu můžu dávat energii a radost i svému okolí. 

 

Chci VÁS, milé ženy, inspirovat k tomu, abyste se i vy na sebe do zrcadla začaly dívat novýma a 

laskavýma očima. Protože každá z vás si to zaslouží. ANO, i VY si to zasloužíte. Věřte mi! 

 

Tento ebook jsem se rozhodla napsat proto, že jsem přesvědčena, že existují ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, která 

může každá žena znát a dodržovat proto, aby její ženskost a smyslnost kvetla. Aby ukazovala světu, jak 

se svou ženskou energií umí pracovat a uměla to ukázat světu i v prvních 20 vteřinách. A nejen v nich, 

ale NAVŽDY… Už celý váš život! 

http://www.michalamerinska.cz/
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Zásady, jejichž potvrzení najdete i v citátech slavné Coco Chanel, kterou mám nesmírně ráda a její sílu, 

ženskost a eleganci obdivuji, jsou tím nejjednodušším, s čím můžete pro vytvoření skvělého a elegantního 

dojmu začít. Nestojí moc peněz, ani času. Stojí jen vaši ochotu do sebe investovat trochu vědomé 

pozornosti. A věřím, že to pro vás bude hračka. 

 

Proto jděte do AKCE, zahrňte je do svého každodenního života a 

sama ucítíte změny! Nestárnoucí pravidla patřící k ženské kráse 

a smyslnosti na vás čekají. Zvu vás na cestu!  

V eBooku najdete nejen je, ale i spoustu odkazů na další články, které by 

vás mohly zajímat a inspirovat. Tak si udělejte pohodlí, uvařte si čaj a 

udělejte si TEĎ skutečně jen a jen chvilku pro sebe ☺ 

 

13 nestárnoucích zásad ženské krásy, které znala i Coco Chanel na vás už 

čeká!  

http://www.michalamerinska.cz/
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Usmívejte se 

ÚSMĚV je snad to nejjednodušší, co můžeme světu ukázat.  

Nic nás nestojí a nám i ostatním udělá radost. Ale všímáte si, jak málo se smějete při 

běžných činnostech? Když jdete po ulici, když nakupujete, když jedete v autě nebo 

ráno v MHD?  

Zkuste se na to zaměřit. Někdy ráno pozorujte spolucestující ženy kolem. Schválně kolik 

napočítáte těch, které se od rána usmívají a vypadají spokojeně?  

Tento rozdíl mezi Českou republikou a ostatním světem jsem si uvědomila v momentě 

mé první cesty do Asie. Tenkrát jsem navštívila poprvé Thajsko a od prvního dne jsem 

nevěděla, co si o Thajcích myslet. První den jsem si myslela, že jsou na drogách.  

Jejich úsměv a pozitivní atmosféra byly všude!  

A to dokonce i v šílené zácpě v centru Bangkoku, kde v jednu chvíli stály stovky aut, 

tuktuků a snad tisíce motorek. A přesto nikdo nenadával, nerozčiloval se, řidič taxíku si 

zpíval a klakson potřeboval spíš k dorozumívání s ostatními řidiči. Dvakrát zatroubit 

„jedu“; jednou „můžeš jet ty“.  

 

Žijete jenom 

jednou. Tak by to 

měla být zábava. 

- Coco Chanel- 

1. 
Usmívejte se 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalaatomas.cz/ebook-cesta-indonesii/
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A Thajské ženy? Ty se s úsměvem na rtech snad narodily.  

Zkusme se od nich inspirovat. 

Vím, že radu se usmívat nejspíš neslyšíte poprvé a možná vám právě proběhlo hlavou 

„už zase, tyto obecné a nic neříkající rady?“  

Tak prosím, dřív než pustíte svůj zdravý rozum ke slovu, začněte s malým týdenním 

testem. Každé ráno se na sebe podívejte do zrcadla. Podívejte se sama sobě do očí a 

usmějte se alespoň třikrát za sebou.  

Během dne pak pozorujte svoje žvýkací svaly. Ano, ty které zapojujeme, když jíme, 

žvýkáme žvýkačky nebo nad něčím přemýšlíme. Kdykoli si vědomě všimnete, že je 

máte zatnuté a zuby tlačí na sebe, znamená to, že jste vnitřně v křeči, stresu a 

automaticky tělu navozujete bojovnou náladu. Zkuste svaly povolit a do široka se 

usmát.  

Okamžitě ucítíte tu změnu nálady a vnitřní energie! 

 

 
Napadlo vás někdy myšlenka, jak mít úsměv ještě bělejší a zářivější?  

Jestli ano, tak toto video jsem točila pro vás ☺ Mrkněte na něj tady >> 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/usmivej-se-a-ukaz-bile-zuby/
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Buďte sebe-vědomá 

Co pro vás znamená sebe-vědomí?  

Nemyslím tím přehnanou pýchu a vychloubání. Sebe-vědomí pro mě znamená 

„vědomí si sebe sama“. Toho, co mám ráda, co chci, kdo jsem a proč dělám to, co 

dělám. A to je velký rozdíl.  

Nebojte se věnovat si čas pro sebe a na svém sebe-vědomí pracovat.  

U nás se ženy velmi často podceňují. Na osobních schůzkách s klientkami se tradičně 

potkávám s tím, že na sobě hledáme jen to, co se nám nelíbí. Když posadím odlíčenou 

ženu před zrcadlo a poprosím ji, aby mi řekla, co vidí, na první pohled mi vyjmenuje 

dvě až tři věci, které na sobě nemá ráda. Vrásky, zuby, čelo….  

Ach ta naše sebekritika! 

A přitom je toho tolik, co je na nás jedinečné a krásné!  

Nedávno jsem viděla video, kdy muž, forenzní kreslíř, který pracoval pro policejní 

oddělení, kreslil portréty pouze na základě slovního popisu. Osoby, které portrétoval, 

neviděl, ale podle popisu dokázat jejich podobu věrohodně zachytit.  

Dívka by měla 

vědět dvě věci: 

Kdo je a co chce. 

- Coco Chanel- 

2. 
Buďte sebe-

vědomá 

http://www.michalamerinska.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=-rCqk8Hr_f4&feature=em-hot
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U videa se mi až tajil dech, protože krásně vystihuje, že jsme daleko 

krásnější, než si myslíme. Ženy, které byly portrétovány, se nejdříve 

popisovaly samy. Pak vznikal druhý portrét na základě popisu jiné, cizí 

ženy, se kterou se jen krátce předtím setkaly. V obou portrétech byl 

výrazný rozdíl.  

Zbytečně se vidíme tlustější, starší, zamračenější než nás vidí okolí.  

Buďme si více VĚDOMÉ své krásy a naučme se pochválit. Buďme za 

svoji přirozenou krásu vděčnější. Názor na sebe sama ovlivňuje celý 

náš život. Jak se chováme k sobě i ostatním, jaké si vybíráme přátele 

nebo práci. Názor na sebe sama ovlivňuje náš pocit štěstí. 

Opravdovou lásku k sobě sama jsem viděla na cestě Kostarikou, kde 

jsme s mužem strávili téměř měsíc. Kostaričanky rozhodně nejsou 

žádné trasořitky. Většina z nich má pár pěných kil navíc. Ale jak je umí 

nosit! Žádný stud, žádné maskování tričkem velikosti 3XL. Chodí 

s grácií, smějí se a neváhají na sebe vzít pestrobarevné šaty nebo 

sukni. A i vy tohle můžete zažívat!  

Zajímá vás, jak vaši ženskost a 

krásu vědomě podpořit 

v každodenních situacích, aniž 

byste trávila hodiny v koupelně? 

Tak v tom případě vám garantuji, 

že si užijete tento skvělý webinář, 

ve kterém najdete desítky 

konkrétních tipů, jak svoji ženskost 

a krásu podpořit a naladit se na 

ně skutečně každý den. 

Záznam webináře najdete tady. 

Stačí kliknout, zadat emailovou 

adresu a záznam se okamžitě 

spustí. Trvá necelé dvě hodinky a 

je zdarma ☺ 
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Záznam webináře najdete tady. 

Stačí kliknout, zadat emailovou 

adresu a záznam se okamžitě 

spustí. Trvá necelé dvě hodinky a 

je zdarma ☺ 

 

 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/jsme-daleko-krasnejsi-nez-si-myslime/
http://michalamerinska.cz/jsme-daleko-krasnejsi-nez-si-myslime/
http://magickyzenska.cz/webinar-30-1-2017-jak-podporit-krasu-a-zenskost-v-kazdodennim-zivote/
http://magickyzenska.cz/webinar-30-1-2017-jak-podporit-krasu-a-zenskost-v-kazdodennim-zivote/
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Dívejte se lidem do očí 

Síla očního kontaktu v mezilidské komunikaci je nezpochybnitelná. Řeč očí je jedním 

z nejsilnějších komunikačních kanálů a podle některých výzkumů vyplývá, že právě 

pohledu do očí věnujeme až 40% naší pozornosti. 

Proto se nebojte s lidmi udržovat oční kontakt. Spousta žen v momentě, kdy zjistí, že se 

na ně někdo dívá, znejistí a pak už se dotyčnému do očí nedívají. To je nejen škoda, 

navíc tím svoji nejistotu ukazujeme i ostatním. Očním kontaktem dáváme najevo, že 

posloucháme a zároveň se ujišťujeme, že nás druhá strana poslouchá. Zjišťujeme, zda si 

vzájemně rozumíme a chápeme se. 

Oční kontakt by v naší komunikaci neměl chybět, ale nic se nemá přehánět. Říká se 

„všeho s mírou“ a platí to i tady. Pokud se nedíváme na náš protějšek vůbec, 

vyjadřujeme tím svůj nezájem nebo velkou nejistotu, na druhou stranu pokud na někoho 

zíráme dlouho, tak může být takový pohled vnímán jako nepříjemný nebo naopak velmi 

vyzývavý. 

Takže: přiměřený oční kontakt, to je to ONO! Je známkou zdravé sebedůvěry. A lidé 

přirozeně pociťují pozitivní emoce a pocity k ženám, které si zdravě důvěřují. 

Ty nejlepší věci v 

životě 

jsou zadarmo. Ty 

druhé nejlepší 

jsou velmi, velmi 

drahé. 

- Coco Chanel- 

3. 

Dívejte se 

lidem do očí 

http://www.michalamerinska.cz/
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Pečujte o svoji pleť s láskou 

I když si to často neuvědomujeme, pleť je orgán, jehož kvalitu a 

vitalitu každý den ukazujeme ostatním.  

Nikomu běžně na potkání nevyprávíme, jaké máme potíže se 

žaludkem, nebo se střevy. Ale naše pleť ZA NÁS POVÍ SAMA na 

první pohled, jak se o sebe a o ni staráme.  

 

Proto bychom jí měly dopřát pravidelnou péči a pozornost.  

Přirozená krása, jemné líčení a líbení se sama sobě, právě totiž pramení z kvality pleti a 

toho, jak se své pleti věnujeme. Nemusíte hned myslet na drahé procedury, krémy a 

kosmetické zákroky. Stačí každý den několik málo jednoduchých rituálů a vaše pleť 

bude zářit.  

Tyto rituály jsem objevila po návratu z Indonésie, kde jsem po velké životní facce trávila 

téměř měsíc cestováním, hledáním sama sebe a své vášně. A když jsem je našla, moje 

pleť už viditelně dávala najevo, že už takto nechce dál.  

Tvář, kterou jste 

dostala od 

přírody, budete 

mít ve 

dvaceti. Na vás 

záleží, jak bude 

vypadat v 

padesáti. 

- Coco Chanel- 

4. 
Pečujte o pleť 

s láskou 

http://www.michalamerinska.cz/
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O tom, jak rituály zařadit do každodenního života jsem sepsala ebook ZDARMA, který už četlo přes 1100 

žen, které se rozhodly pro svoji pleť každý den udělat maximum. Žen, které pochopily důležitost 

každodenní péče o pleť a rozhodly se jít do AKCE. A jejich zpětná vazba a reakce jsou úžasné a já jsem 

za ně moc vděčná. 

 

 

 

 

Připojte se k nim i VY a udělejte i vy každý den to nejlepší proto, aby vaše pleť zářila! 

eBook 5 RITUÁLŮ K DOKONALÉ PLETI si můžete ZDARMA stáhnout TADY >> 

http://www.michalamerinska.cz/
http://www.makeupforyou.cz/ebook-zdarma/
http://www.makeupforyou.cz/ebook-zdarma/
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Podtrhněte líčením své jedinečné rysy  

Vím, že některé ženy si myslí, že je líčení nesmysl a děláme se díky němu někým, kým 

nejsme. Souhlasím jen v těchto dvou případech: 

1. Pokud se líčení vyznačuje tlustými černými linkami okolo oka, černou tužkou 

zvýrazněným obočím a tvářenkou snažící se napodobit pohádku Mrazík. 

2. Není-li pod nánosem podkladového make-upu a pudru vidět přirozená struktura 

pleti. 

Na druhou stranu si spousta z nás život bez líčidel neumí představit. A některé ženy to 

s líčidly prostě sem tam přeženou. A to je pak opravdu škoda… 

Takže kudy vede ta správná cesta?  

Správné umění líčení je o přirozenosti, čistotě a jemnosti. Má nám pomoci podtrhnout 

a zvýraznit právě TY rysy našeho obličeje, které jsou na nás JEDINEČNÉ. Díky kterým jsme 

neopakovatelný originál. 

Správný dotek líčidel a správný výběr barev naši jedinečnost a krásu může opravdu 

podtrhnout. Když víte, jak na to… 

Ta nejlepší 

barva na světě je 

ta, která vám jde 

nejlépe k pleti. 

- Coco Chanel- 

5. 

Podtrhněte 

líčením jedinečné 

rysy 

http://www.michalamerinska.cz/
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Péče o pleť a líčení hrají velmi důležitou roli v tom, jak na okolí na první pohled působíme. Jdou společně 

ruku v ruce a mohou nám život velmi zpříjemnit. Anebo taky ne… 

 

Pokud patříte k ženám, kterým NA SOBĚ A SVÉ KRÁSE ZÁLEŽÍ, jistě tušíte, že díky líčení je možné cítit se 

sebevědoměji a být upravená za jakýchkoli okolností. Vnímáte, že díky líčení můžete nechat vyniknout 

vaši přirozenou krásu a mít ze sebe opravdu dobrý pocit. Cítíte, že líčení může podtrhnout rysy, které 

dělají váš obličej jedinečným. 

ALE stejně tak nejspíš chcete, aby vás líčení bavilo, dělalo vám radost a zároveň nezabralo hodně času. 

Aby to prostě bylo rychlé a efektní! 

NEJSTE JEDINÁ. 

Jako Make-up Artistka se potkávám se spoustou žen, které se líčí už roky pořád stejně a rozhodly se 

hledat cesty, jak své líčení pozměnit. Rozhodly se najít nový styl, který bude sedět právě jim. Hledají 

novou inspiraci nebo se chtějí naučit líčit, protože to doposud nedělaly. Některé z nich se chtějí zbavit 

pocitu, že cokoli si na obličej „nakreslí“ tak vypadá tak nějak divně a „něco“ jim na tom nesedí. 

Ale ať už hledají změnu z jakéhokoli důvodu, všechny mají jedno společné.  

Chtějí se cítit KRÁSNĚ. 

http://www.michalamerinska.cz/
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Navíc se rozhodly něco nového naučit. Pochopily, že to není o tom JEN přidat barvy a nános make-

upu. Pochopily, že to nechtějí s líčením přehánět a chtějí líčením opravdu podtrhnout přirozenou krásu. 

I díky těmto ženám vznikla komplexní lekce líčení, kterou jsem pro ženy vytvořila. Vznikla „kuchařka“ 

líčení, ve které ženy nacházejí spolehlivého průvodce a podrobný návod, jak díky líčení svoji krásu 

rozzářit. Kuchařka plná tipů, triků a návodů. 

I VY se podle ní můžete naučit vařit.  

Věřím, že i vám ukáže, jak je v našem vzhledu a v líčení důležitá přirozenost a 

pomůže najít cestu, jak vaše líčení oživit a zbavit se stereotypů, které jste si možná 

za dobu, co se líčíte už vytvořila.  

Nic se totiž nemá přehánět a s líčením to je stejné.  

Buďte žensky upravená, využijte barev, které podtrhnou barvu vašich očí, 

zvýrazněte rty zářivou barvou rtěnky, která podtrhne vaši smyslnost.  

Nestylizujte se do někoho, kým nejste. Buďte i v líčení SAMA SEBOU. Nejděte 

svůj STYL.  Chceme přece vypadat pěkně a přirozeně ☺ 

Pokud se o eBooku o Dokonalém líčení krok za krokem chcete dozvědět víc, najdete jej tady >> 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/ebook-dokonale-liceni-krok-za-krokem/
http://michalamerinska.cz/ebook-dokonale-liceni-krok-za-krokem/
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Narovnejte se a choďte zpříma  

Nás postoj o nás mnohé vypovídá na první pohled.  

Všímáte si, jak často se hrbíte? Při chůzi, při sezení, nebo když stojíte? Nejen, že 

vám poděkují vaše záda v momentě, kdy budete na správné držení těla skutečně 

myslet, ale i vy sama se budete lépe cítit a také lépe vypadat.  

Svým postojem ovlivňujeme i svoji psychiku. Když se narovnáte, dáte bradu 

správně nahoru a udržíte si správný postoj, má to hned několik příjemných efektů: 

• Okamžitě se vám zvedne nálada, protože se začněte cítit lépe a energie ve 

vašem těle bude lépe proudit. 

• Na první pohled vypadáte hned sebevědoměji. 

• Opticky si přidáváte na výšce a ubíráte na kilech. 

Takže dámy, než se trápit kvůli těm posledním 3 kilům, které chceme neustále 

zhubnout, začněme raději chodit a stát rovně.  

Ženy se správným držením těla mají ve společnosti větší úspěch. Dostává se jim 

většího uznání jak v pracovním tak v osobním životě.  

A navíc si pamatujte, žena, která umí držet hlavu vzhůru, míří ke hvězdám!  

Pokud chcete být 

nenahraditelní, 

musíte být 

odlišní. 

- Coco Chanel- 

6. 
Narovnejte se 

a choďte 

zpříma 

http://www.michalamerinska.cz/
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Najděte svůj ženský styl v oblékání 

Prostřednictvím oblečení komunikujeme s okolím. A okolí vás podle oblečení respektuje 

(nebo ne), hodnotí a posuzuje. To je fakt, který se vám může nebo nemusí líbit, ale to je 

tak vše, co s tím můžete dělat.  

Ideální je najít si svůj styl a naučit se s okolím komunikovat i pomocí vašeho stylingu. 

Móda v nás může evokovat něco povrchního, něco na jednu sezónu, něco pomíjivého. 

Ale když najdete i v oblékání svůj STYL, který vystihuje právě vás a vaší ženskost, tak 

máte vyhráno.  

Volte stylové, ale vkusné a hlavně pro vás pohodlné oblečení. Hodně žen zanevřelo na 

sukně a šaty. Jejich denní uniformou jsou džíny a bavlněné tričko. I když osobně mám 

tuto kombinaci také ráda, zkuste dámy trošku více popustit uzdu ženské fantazii i 

v oblékání. 

V šatníku každé ženy by neměla chybět alespoň jedna černá pouzdrová sukně, kterou 

můžete skvěle kombinovat jak s vysokými podpatky, tak s teniskami. Košilí, tunikou či 

sportovním tričkem.  Pohrát si  s kombinacemi můžete jakkoli.  

Módu si můžete 

koupit,  

ale styl,  

ten musíte mít. 

- Coco Chanel- 

7. 
Najděte svůj 

styl v oblékání 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/styling-ebook-kouzla-oblekani/
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Dalším nesmrtelným hitem jsou zavinovací 

šaty. Udělají krásný tvar postavy typu 

„přesýpacích hodin“ na každé z nás. 

V neposlední řadě ženskosti a eleganci 

pomohou klasické, přesto stále stylové 

lodičky. Nebojte se, nemusíte si hned 

představovat deseticentimetrové „štekle“.  A 

také v nich nemusíte běhat po městě a 

kočičích hlavách každý den. Nicméně 

alespoň jedny černé nebo tělové do svého 

botníku pořiďte. 

Váš styl může skvěle dotáhnout vhodně 

zvolený šperk. Ten zároveň může skvěle 

podtrhnout vaši osobnost. Fantazii se meze 

nekladou – náhrdelníky nejrůznějších délek, 

prsteny, náramky, hodinky. Vyberte pro vás ten NEJ. 

Oblékání si užívejte s radostí a držte se přitom citátu mojí oblíbené Coco:  

„Oblékejte se tak, jako by to bylo naposled.“ 

 

http://www.michalamerinska.cz/
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Zapomeňte na tělové silonky 

Tělové silonky jsou něčím, co do našeho šatníku už dávno nepatří.  

I když se tomu možná divíte, nezahřejí a navíc v nich nohy vypadají 

jako dva neforemné sloupy. Opravdu vizuálně velmi deformují 

nohy. Ve světě se dokonce přestaly nosit v roce 1995. Bohužel u nás 

stále vévodí a to často i v létě. 

Je nám jasné, že bez punčocháčů to v zimě a na podzim asi 

nepůjde. Ale rozhodně jsou i jiné varianty! 

Pokud chcete nosit sukně i v zimě, je perfektní zvolit černé 

popřípadě šedé punčochy, které se skvěle hodí k čemukoli. Záleží 

jen na vás, jakou zvolíte průhlednost. Čím průhlednější punčošky 

jsou, tím víc sexy jsou i vaše nohy. 

Černá barva navíc opticky nohy prodlouží a zeštíhlí.  

V létě na tělové silonky zapomeňte úplně. Pokud chcete mít nohy opravdu lesklé, kupte si 

raději silonky ve spreji, které seženete v každé DM drogerii. Nestojí moc a vydrží dlouho. Navíc 

vašim nohám dodají skvělý a pěkný lesk. 

Oblékejte se 

ošuntěle a lidé si 

budou 

pamatovat šaty. 

Oblékejte se 

bezchybně a lidé 

si budou 

pamatovat vás 

- Coco Chanel- 

8. 
Zapomeňte 

na tělové 

silonky! 

http://www.michalamerinska.cz/
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Najděte si svoji divočinu 

Co myslím slovem divočina?  

Je to něco, co vás ve stylu oblékání ODLIŠÍ od ostatních. Něco, co se vám líbí a čím 

můžete svůj styl podtrhnout a doplnit. Vždycky jsem chtěla „něco“ sbírat. Zkoušela 

jsem známky, podtácky nebo pohlednice. I když si pohlednice z každé země, kterou 

navštívím, vozím, nikdy nezapomenu na jedno.  

Na ŠÁTEK.  

Mám jich už stovky a navíc mi je ze svých cest vozí i spousta kamarádek. Je perfektní 

vědět, že mám na sobě úlovek z Maroka, New Yorku, Indonésie, Peru, Kolumbie 

nebo Thajska. Nádherně se dají zkombinovat a jakýkoli outfit oživí. 

A pak jsem si taky zamilovala klobouky. Nejrůznějších barev a materiálů. 

Kamarádka si zase ulítává na slunečních brýlích.  

Divočina pro vás může znamenat cokoli – zvířecí vzory, neonové barvy, klobouk 

nebo netradiční kabelku. Jediné na co myslete je mantra „všeho s mírou“, takže tu 

divočinu si na sebe vezměte raději jen jednu. 

Zajímají vás další KOUZLA OBLÉKÁNÍ?  Tak neváhejte a inspirujte se TADY >>  

Jsou dvě věci, 

které muž nikdy 

nepochopí: 

tajemství 

stvoření a 

dámský klobouk. 

- Coco Chanel- 

9. 
Najděte svoji 

divočinu! 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/styling-ebook-kouzla-oblekani/


 

 

S t r á n k a  | 24 http://www.michalamerinska.cz/ © 2015 Michala Měřínská, Make -Up Arti stStyl i st  

13 nestá rnoucích zásad ženské krásy, které znala i  Coco Chanel  

Vůně nesmí nikdy chybět! 

Jak je pro vás důležitá vůně?  

Na smysl čichu se někdy hodně zapomíná, přitom náš nos je přímo radar na příjemné 

zážitky. Bohužel ale i na ty nepříjemné. 

 

Miluji vůně. Vůni kávy v útulné kavárně, vůni vzduchu po dešti, vůni mokré zdi, vůni 

čerstvých jahod, vůni svařeného vína v zimě nebo vůni čerstvě posekané trávy. O 

květinách doma ve váze ani nemluvím… 

Proto se milé ženy začněte odměňovat a dejte si samy sobě dárek. Jaký? 

PARFÉM ☺ 

Parfém, který nejvíc vystihuje vaši povahu a ženskost. Nešetřete zbytečně. Investujte do 

sebe, parfém vám vydrží opravdu na dlouho. A nebojte se ho používat. Ne, že budete 

jako moje kamarádka, která sice parfém má, ale vystavený na poličce v koupelně. Už 

několik let… 

 

Žena, která 

nenosí 

parfém, nemá 

budoucnost. 

- Coco Chanel- 

10. 
Vůně nesmí 

nikdy chybět! 

http://www.michalamerinska.cz/
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Parfém ale používejte s mírou, ať nejste „převoněná“ jako když 

vyběhnete z parfumerie. Není cílem, aby se za vaší intenzivní 

vůní každý otočil. Cílem je vůní celkově podtrhnout a dokreslit 

vaši osobnost.  

A jak parfém správně aplikovat, abyste voněla co nejdéle? 

Aplikujte parfém na pulzní body na vašem těle. Ptáte se, kde je 

najdete? Pulzní body jsou místa na pokožce, která jsou nejvíce 

teplá a prokrvená. To napomáhá silnějšímu rozvinutí vůně. Pulzní 

body najdete na vnitřním zápěstí, na krční tepně, v loketní nebo 

podkolení jamce a na pokožce za ušima. Když budete parfém 

aplikovat na tato místa, bude se lépe uvolňovat a postupně 

vyzařovat vůni během celého dne. 

Pokud chcete vůni prodloužit, naneste předem na pokožku neparfemovaný hydratační krém. Díky 

navlhčené pokožce se aroma vůně nevsákne do pórů a díky tomu vůně vydrží daleko déle.  

 

Najděte pro sebe tu pravou vůni a opravdu si ji užívejte. Není nic krásnějšího, než nádherně vonící žena. 

http://www.michalamerinska.cz/
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Hledejte řešení 

V každém momentě vašeho života je JEN NA VÁS, jakou cestou se váš život bude dál 

ubírat.  

A proto se naučte i v nepříjemných situacích položit si jednu jednoduchou otázku: „Co 

je ten nejjednodušší další krok, který na své cestě můžu udělat, aby mi teď bylo lépe?“  

 

Přes 13 let jsem pracovala s lidmi. Mám dlouholeté zkušenosti z manažerských pozic. A 

ze zkušenosti vím, že jsou mezi ženami veliké rozdíly.  

Dva hlavní jsou ty, jak si ženy umí poradit v nepříjemné situaci.  

Ta část žen, kterým bych moc ráda pomohla (protože mi jich je popravdě líto), se ke 

každé krizové situaci postaví tak, že ji berou jako vekou tragédii. Dokážou hodiny času 

věnovat pitvání se v důvodech, kdo za to může, hledají viníka a spoustu výmluv a 

omluv, proč ony za situaci zodpovědné nejsou. Nevidí ani kousek dopředu. Plýtvají 

slovy i energií a „skutek utek“. Takové ženy jsou často nespokojené a při sebemenším 

klopýtnutí se cítí demotivované. 

Nejodvážnější 

věc je myslet 

sami za 

sebe. Nahlas. 

- Coco Chanel- 

11. 
Hledejte 

řešení 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/manazerka-se-stetci-v-ruce-aneb-v-cem-jsem-jina/
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Druhá část žen dokáže vzít rozum do hrsti a dívat se vpřed. Dokáže věcně pojmenovat chyby a 

navrhnout kroky, jak se poučit a příště je už neopakovat. Vědí, jakou roli v celé situaci hrají ony samy, a 

jak situaci ovlivnily.  A také, jak z ní ven. Nebojí se si říct o radu nebo o pomoc, pokud to tak cítí. Své 

chyby přijímají s láskou a pokorou. Pobrečí si, vyvztekají se, ale jdou dál. 

Cítíte ten rozdíl? Jedna se hrabe v tom, co bylo a zhroutí se jí svět; jiná dokáže přijmout zodpovědnost a 

udělat aspoň jeden malý krok vpřed a vydat se na cestu dál.  

A proto se i VY naučte vždy vidět alespoň o jeden krok dál, než teď stojíte.  

Protože vy jste ta žena, která na tomto světě dostala hlavní úkol. Tím úkolem je provést SEBE SAMOTNOU 

spokojeným životem a co nejvíc si jej užít. Vy jste ten člověk, se kterým jste se narodila a se kterým také 

umřete.  

 

Proto se mějte ráda a snažte se sama sebe 
životem provést vědomě a s láskou. 

 

Přemýšlela jste někdy nad tím, co řekne vaše duše až se otočí a půjde zpátky? Třeba je právě teď 

ten čas se zastavit a popřemýšlet, věřte mi, stojí to za to. Inspiraci najdete v tomto článku >> 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/vase-duse-pujde-zpatky/
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Více spěte 

Většina žen je neustále unavená. Většinou především proto, že si my samy 

nedopřejeme zasloužený odpočinek.   

Spánek často bereme jako něco nedůležitého a často jej odkládáme pod tíhou toho, 

že ještě potřebujeme dodělat tohle a támhle to… něco do práce, douklízet po večeři 

kuchyni, projít nejnovější příspěvky na facebooku a taky maily, přečíst si konečně 

dnešní články na internetu a pak se ještě podívat na oblíbený seriál. 

Odkládání spánku vede ale k jednomu. Ke spánkovému deficitu, který nás časem 

dožene.  

Nedostatek spánku se pak odrazí na našem vzhledu. Kruhy pod očima, oteklé oči, 

unavená pleť a v očích žádná jiskra, spíš jen popraskané červené žilky. Nic, co by na 

první pohled uchvátilo okolí. 

Zamyslete se nad tím, jak si dopřát více spánku každý den. Není třeba hledat ve vašem 

denním harmonogramu denně dvě hodiny pro spaní navíc. Stačí najít půl hodinku a 

pravidelný rytmus, kdy si navyknete na váš spací rituál.  

Většina žen 

vybírá svou 

noční košili s 

větším 

rozmyslem než 

svého muže. 

- Coco Chanel- 

12. 
Více spěte 

http://www.michalamerinska.cz/
https://www.facebook.com/MagickyZenska
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Zkuste jít do postele o půl hodiny dřív. Zkuste nejpozději hodinu před spaním vynechat televizi, začtěte 

se raději do nějaké poutavé knížky a dopřejte si před spaním dostatek klidu. 

Připadá vám to nemožné? Tak si pak odpovězte na několik otázek:  

 Kolik hodin denně spím? 

 Vstávám s úsměvem a radostí? 

 Mám se opravdu ráda, abych si trochu spánku navíc každý den dopřála? 

 Co nejjednoduššího můžu večer vynechat, abych mohla více odpočívat?  

Dostatečné množství spánku toho může hodně změnit. Když jsme 

odpočaté, jsme v daleko lepší fyzické i psychické kondici. Jsme hned od 

rána usměvavější a šťastnější. Dokážeme ostatním lépe naslouchat a 

denní činnosti zvládáme s přehledem a lehkostí. 

A TO PŘECE STOJÍ ZA TO! 

Nebo víte co? Jestli s vás tohle téma zvedá ze židle, přečtěte si tento rozhovor na mém blogu Magicky 

ženská. Stojí skutečně za to a najdete v něm spoustu důležitých informací, proč vy ani vaše krása 

zkrátka bez spánku nemůžete existovat! Rozhovor najdete tady >> 

http://www.michalamerinska.cz/
http://magickyzenska.cz/rozhovor-s-karolinou-srncovou/
http://magickyzenska.cz/rozhovor-s-karolinou-srncovou/
http://michalamerinska.cz/ritualy-pro-krasne-rano/
http://michalamerinska.cz/ritualy-pro-krasne-rano/
http://magickyzenska.cz/rozhovor-s-karolinou-srncovou/
http://magickyzenska.cz/rozhovor-s-karolinou-srncovou/
http://magickyzenska.cz/rozhovor-s-karolinou-srncovou/
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A myslete na jedno zlaté pravidlo… MÉNĚ JE VÍCE 

Buďte tajemná.  

Zbytečně se nevystavujte. Zbytečně upnutá trika, velké výstřihy a krátké minisukně 

nebudí lichotivý dojem. Přílišné vystavování nedává prostor pro fantazii a představivost.  

Naučte se v mužích vyvolat touhu jinak.  

Při oblékání, v líčení i celkovém hledání vašeho stylu se řiďte jednoduchým pravidlem. 

MÉNĚ JE VÍCE. 

Proto, chcete-li vyvolat v mužích touhu a zvědavost, zvolte šmrncovní větší výstřih, ale 

jen takový, aby jemně při pohybu odhalil rameno. Šaty v délce, která se jemně posune 

nad koleno v momentě, kdy si dáte nohu přes nohu. Neodhalujte hned každému na 

potkání vaše ženské křivky. Chcete-li upoutat červenou rtěnkou, nechte ji vyniknout a 

s celkovým líčením to už moc nepřehánějte. 

Ženskost a elegance není o bezbřehé vyzývavosti. Naopak. Je to zvědavosti, vzbuzení 

touhy a představivosti.  

Předtím, než 

vyjdete na party, 

vraťte se k 

zrcadlu a 

sundejte jeden 

šperk. 

- Coco Chanel- 

13. 
Méně 

je  

více 

http://www.michalamerinska.cz/
http://michalamerinska.cz/osobni-styling/
http://michalamerinska.cz/liceni/
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Jednoduché shrnutí na ledničku  

1. Usmívejte se 

2. Buďte sebe-vědomá 

3. Dívejte se lidem do očí 

4. Pečujte o svoji pleť s láskou 

5. Podtrhněte líčením své jedinečné rysy  

6. Narovnejte se a choďte zpříma 

7. Najděte svůj ženský styl v oblékání 

8. Zapomeňte na tělové silonky 

9. Najděte si svoji divočinu 

10. Vůně nesmí nikdy chybět! 

11. Hledejte řešení 

12. Více spěte 

13. Méně je více 

 

Žena může být 

příliš 

přezdobená, ale 

NIKDY  

nemůže být 

příliš elegantní. 

- Coco Chanel- 

13 
nesmrtelných 

zásad pro 

vás! 

http://www.michalamerinska.cz/
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Ještě pár slov skutečně od srdce… 

Moc vám děkuji, že jste dočetla až sem. Děkuji vám, že jste se rozhodla do svého života zapojit tajemství 

krásy a ženskosti, která může každá z nás jednoduše využít pro to, abychom rozzářily svoji krásu. Když to 

udělá každá z nás, ZAČNE ZÁŘIT CELÝ SVĚT. 

A to je přece nádherná představa. 

Věřím, že vám nestárnoucí zásady ženské krásy přinesly inspiraci, stejně jako citáty Coco Chanel, které 

jsou prostě nesmrtelné. Budu moc ráda, když mi napíšete, jak se vám eBook líbil nebo co vám v něm 

chybělo. Napište mi email, velmi ráda vám na něj odpovím. Kontakt na mě: misa@michalamerinska.cz . 

Aby pro vás tento eBook nebyl jen souhrnem pravidel a nic neříkající teorie, mám na vás jednu PROSBU. 

JDĚTE TO AKCE. Vyberte si 3 ze zásad a s nimi od zítřejšího rána začněte. Slibte si, že to pro sebe uděláte, 

protože nikdo jiný to udělat nemůže. Postupně doplňujte další, až se stanou všechny nedílnou součástí 

vašeho ženského světa a života.  

A já vám garantuji, že NEJEN PRVNÍ DOJEM, který na své okolí uděláte během 20 vteřin, bude 

NEZAPOMENUTELNÝ a OKOUZLUJÍCÍ. I ve vašem srdci se něco změní. Posílíte lásku k sobě. 

A abyste to měla co nejjednodušší, stačí si na ledničku vytisknout stránku 30 a každý den na zásady 

ženské krásy mrknout.  

http://www.michalamerinska.cz/
mailto:misa@michalamerinska.cz


 

 

S t r á n k a  | 33 http://www.michalamerinska.cz/ © 2015 Michala Měřínská, Make -Up Arti stStyl i st  

13 nestá rnoucích zásad ženské krásy, které znala i  Coco Chanel  

 

Pokud jste dočetla až sem, věřím, že jste pochopila, jak velkou vášní pro mě vědomá ženská krása je. 

Moc bych si přála, aby se ženy samy se sebou cítily spokojené a aby si dovolily věnovat si čas. Čas na 

to, aby přemýšlely nad svojí vnitřní krásou, čas na péči o sebe i o svoji vnější krásu. Aby uměly samy sebe 

dát na první místo a nevyčítaly si právě ty okamžiky, které je mohou nabít pozitivní energií a spokojeností. 

Věřím, že i VY patříte k ženám, které chtějí žít zářivější a spokojenější život. A k takovému životu vědomá 

ženská krása a péče o sebe zkrátka patří.  

Zvu vás k tomu, abyste do svého života pozvala přirozené krásy 

ještě víc a mám pro vás pozvánku k dalšímu kroku na cestě. 

O vědomé ženské kráse jsem napsala celou knihu. Dala jsem jí 

název Magicky ženská a četlo ji už téměř 4 000 žen. Jsem 

nadšená, že spoustě z nich pomohla změnit pohled na sebe 

samotnou, na svoji krásu i na to, jak chtějí žít svůj život a plnit si 

svoje sny. Věřím, že i vám může přinést do vašeho života spoustu 

inspirace a změn. Prozkoumejte ji na této stránce a zeptejte se 

svého srdce, jestli si ji taky zasloužíte mít v knihovně >> 

 

http://www.michalamerinska.cz/
http://magickyzenska.cz/kniha-magicky-zenska/
http://magickyzenska.cz/kniha-magicky-zenska/
http://magickyzenska.cz/kniha-magicky-zenska/
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A jaké jsou reakce čtenářek? 

 

 

 

Ukážu vám, že i vy se můžete cítit 

magicky ženská, pokud se sama 

rozhodnete.  

 

Prozradím vám, v čem spočívá 

tajemství elegance, vkusu, 

přirozené ženské krásy, a ještě 

mnohem víc. Nemůžu se dočkat, 

až vám vše uvnitř ukážu!  

 

Míša M. 

 

http://www.michalamerinska.cz/
http://magickyzenska.cz/kniha-magicky-zenska/
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Budu moc ráda, když se u tématu ženské spokojenosti a vědomé ženské krásy budeme setkávat i 

nadále ať už v článcích, videích nebo na webinářích. Protože vím, že každá žena umí být krásná a každá 

žena může. Přesvědčila jsem se o tom nejen na osobních konzultacích a při líčení žen na nejrůznější 

příležitosti, ale také v online kurzu Magicky ženská, ve kterém ženy učím, jak se skutečně každý den 

vědomě své ženské kráse věnovat.  

A ty výsledky jsou úžasné. Jsem nesmírně vděčná, že jste se i vy vydala na cestu k vědomé ženské kráse. 

Jste skvělá a já vám za to ze srdce děkuji! 

A tak mi dovolte vás pozvat do komunity stejně naladěných žen 

– na facebookové stránce Magicky ženská sdílíme inspiraci, 

názory a fakt se bavíme. Klikněte a dejte LAJK, těšíme se na vás!  

A co víc můžete pro svoji krásu udělat? 

Klikněte sem a prozkoumejte tuto stránku, věřím, že si vyberete, 

čím chcete začít! Děkuji, že jste tu se mnou a že vám na sobě 

samotné záleží! 

Míša  Měřínská  

www.michalamerinska.cz / www.magickyzenska.cz 

http://www.michalamerinska.cz/
http://magickyzenska.cz/magicky-zenska-online-kurz/
https://www.facebook.com/MagickyZenska/
http://michalamerinska.cz/o-krase-pro-vas/
http://www.michalamerinska.cz/
http://www.magickyzenska.cz/
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