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Na začátek začněme s prohlášením, zkrátka je to potřeba i ve světě krásy ...
aneb
Nutné, ale ne nudné :)

Když se vám bude eBook líbit, doporučte jej svým kamarádkám a ženám okolo vás,
které se také nechtějí ráno mračit do zrcadla. Pošlete je na stránku
www.magickyzenska.cz, kde si eBook mohou stáhnout zdarma.

Ebook jsem psala se záměrem podělit se o své zkušenosti z oblasti krásy a vložila
jsem do něj spoustu energie. Proto prosím berte na vědomí, že podléhá autorskému
zákonu a je mým duševním vlastnictvím. Jeho šíření nebo poskytování třetím
osobám je bez mého souhlasu zakázáno. Děkuji vám za pochopení i respektování
tohoto faktu.

Vše, co jsem do eBooku napsala, jsem sama vyzkoušela v praxi a o tyto zkušenosti se
chci podělit s vámi. Je na vás, co z tipů v eBooku vyzkoušíte vy. Stáhnutím eBooku
jsou úspěchy či neúspěchy už jen ve vašich rukách.
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http://magickyzenska.cz/ebook-zdarma/
http://www.magickyzenska.cz/


♥
 VY jste ta jediná, která může začít

svůj den krásně.
Vaše krása může každý den

rozkvést, jako ta nejhezčí květina.
Ovšem jen tehdy, když jí to sama

dovolíte.

 Co si vyberete?
Krásná, čerstvá, voňavá pro radost

nebo
zvadlá, sesychající a před vyhozením?
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Těší mě, to jsem já…

Někdy bláznivá, jindy zadumaná,
ale pořád krásná maminka a
partnerka, make-up artistka a
stylistka, která konečně žije život
svých snů. A v srdci zase ta malá
holka, co miluje tvoření, barvy,
štětce, psaní a všechno krásné.

Zní to přehnaně?  Snad ne. To
jsem prostě já. Michala.

Žena, která vidí krásu ostatních
žen na první pohled. 

Žena, která se už po ránu na
sebe do zrcadla ráda usmívá.
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Já v tom mám jasno. A co vy?
Jak umím pomoci vám?

Provedu vás ženy světem
vědomé ženské krásy a ukážu
vám, jak spojit vnější krásu s
vnitřní krásou vaší ženské
duše.

Už několik let učím ženy
na osobních schůzkách a
setkáních, jak mohou díky
změnám v myšlení, jemnému
líčení a vkusnému oblékání svoji
krásu zářit do světa každý den. 

A i vás zvu na společnou cestu.

I vy se na sebe můžete každý
den v zrcadle usmívat.
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Víc se o Míši dozvíte po kliknutí tady >>

http://michalamerinska.cz/muj-pribeh/


Tento ryze praktický eBook jsem napsala proto, abych vám ukázala, že:
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Co najdete na stránkách eBooku?

# se můžete cítit skvěle už od rána

# ráno nemusíte vypadat jako múmie

# i únavu ráno můžete zakrýt

# vám úsměv sluší hned po ránu
# si můžete už od rána připadat krásná
# vaše krása nemusí stát žádné velké peníze

# si i vy umíte dodat šmrnc, sotva vstanete
# se můžete cítit sebevědomě už při prvním pohledu do zrcadla

# můžete být se svým vzhledem spokojená hned od rána

A to vše ale jen pod jednou podmínkou. Že se ROZHODNETE
vše vyzkoušet na vlastní kůži. Jinak to nemá cenu a vlastně ani

nemusíte číst dál. Ale vy to zkusíte, co? :)

Na následujících stránkách se s vámi podělím o pět vyzkoušených
inspirací, jak si sebe a svoji krásu začít užívat hned ráno.

Jdeme na to!
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1 Zrcadlo je tvůj přítel, protože ti každé ráno
ukazuje toho nejcennějšího člověka,
kterého máš. Tebe samotnou.

2 Co si o své kráse myslíš, určuješ jen ty sama.
Je to jen tvoje volba.

3 Nedovol svým myšlenkám, aby ti pokazily
start nového a nádherného dne.
Nedovol to ani nikomu jinému.

4 Nemusíš být perfektní, abys byla
krásná. A to nejen ráno.

5 Měj sama sebe na prvním místě.Tím, jak
nastartuješ den sama, ovlivňuješ i ostatní
ve svém okolí.
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5 vět o vaší kráse (nejen) po ránu

Zapamatuje si na startu
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Možná si teď říkáte, že jste to zkoušela už několikrát. A že vás
po ránu pohled do zrcadla prostě někdy naštve.

Rozumím tomu a moc dobře si pamatuji časy, kdy jsem měla
takových dní v týdnu většinu (a to včetně neděle, kdy jsem si
před zrcadlem zkazila hned ráno náladu myšlenkou, že je zítra
už zase pondělí).

Dlouho jsem hledala, jak z toho ven.
O tom, co mi hodně pomohlo se přijmout taková, jaká jsem,
jsem napsala i článek. 
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Inspirace #1
Oblafněte myšlenky při pohledu do zrcadla
hned po probuzení
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Ale pořád jsem měla rána, kdy jsem se na sebe
v zrcadle nemohla usmát. Nešlo to. Byla jsem nevyspalá,
kruhy pod očima, opuchlé tváře... 
Prostě bych lhala sama sobě, když bych tvrdila, že jsem
skutečně krásná (takto jsem to v té době cítila, ano, hrála bych
si na něco, co nejsem).

A pak mě napadl zlepšovák, jak své myšlenky hned po ránu
oblafnout. Ano, čtete dobře. Doslova jsem se naučila je
oblafnout a nedovolit jim začít vytvářet ty negativní
příběhy a věty a slova a souvětí.

Jak se mi to povedlo?

Článek o tom, proč být sama nahá před zrcadlem si
přečtěte tady >>

http://michalamerinska.cz/proc-byt-sama-naha-pred-zrcadlem/


Docela lehce a jednoduše.

Na zrcadla, které doma mám, jsem si začala postupně lepit
lepíky. A to nejen na zrcadlo v koupelně. Ale i ve skříni, na
chodbě. Možná to ze začátku vypadalo legračně, ale ono
TO FUNGOVALO!

Tak to zkuste taky.

Buďte připravená na to, že vaše myšlenky po ránu nemusí
být vždy růžové. A když se to stane, nenechte se vyvést z
rovnováhy. Když si aspoň na zrcadlo v koupelně nalepíte
jeden jediný lepík s milým vzkazem pro sebe samotnou,
vykouzlí vám úsměv na rtech vždycky, když se na něj
podíváte.

Nemusíte si tam hned začít psát super pozitivní hesla,
pokud vám to není přirozené. Počkejte časem :-) na
začátek stačí málo, tady je kousek inspirace:
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Mám se ráda, i když se teď na sebe mračím.

Je to ve skutečnosti lepší, než to vidím teď.

Líbím se sama sobě.

Sluší mi to!

Sýýýýýr!

Vstávej
s úsměvem!

Sluší m
i to

Měj se ráda!

Takže vzhůru do akce! Napište si teď aspoň 10 milých vzkazů
sama pro sebe, na které se budete ráno těšit. 



Oči jako zrcadlo do vaší duše.

Možná někdy po ránu máte pocit, že jediné, co pomůže rozzářit
krásu vašich očí, je pořádný kýbl černé silné kávy.
Tak vás dnes chci potěšit tím, že to nemusí být pravda. Zchlaďte
svůj pohled hned po ránu :-)

Za prvé úžasnou službu místo kávy udělá i zelený čaj a za druhé
existuje spousta rychlých tipů, jak dát opuchlé oči rychle do
pořádku. 

Protože ať už je příčina opuchlých očí jakákoli (mimochodem
mohla bych teď vyprávět!) tak je jedno jisté. Žádnou z nás
opuchlé oči ráno nepotěší. 
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Inspirace #2
Nechte vaše oči zářit
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Tipů se mi podařilo sepsat rovnou několik, takže je najdete
pohodlně a přehledně v tomto článku. Stačí kliknout sem >>

Proto pro vás mám hned několik S.O.S. domácích triků, které
opuchlým očím rozhodně pomohou. A vy se budete během pár
minut cítit rozhodně líp.

Stačí být připravena a vědět, jak na to.
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Věřím, že si tam každá z vás najde ten svůj NEJ. A budu moc
ráda, když mi do komentářů napíšete, co za triky na opuchlé oči
pomáhá vám? Těším se!

Máte chvilku navíc?
Tak to je super! Nemusíte se totiž věnovat jen
vašim očím, ale můžete zapojit celý obličej.

Zkuste si udělat pár ksichtíků a grimas a pořádně si
protáhnout svaly na obličeji. Rozproudíte tak krev,
prokrvíte a okysličíte pokožku, uvolníte ztuhlé
svaly. 

A navíc při takových grimasách můžete bojovat
cíleně proti vráskám a obličej nádherně
tvarovat bez botoxu nebo skalpelu.

Že tomu nevěříte? Tak si přečtěte rozhovor na
blogu Magicky ženská. Až se dočtete, že se díky
tomuto cvičení podařilo i paní Daně zotavit z
ochrnutí obličejových svalů na jedné půlce tváře,
určitě se minimálně zamyslíte, jestli to taky sem
tam nezkusit.

Rozhovor: Magicky ženská díky grimasám aneb
obličejová jóga na scéně je tu pro vás >>

http://magickyzenska.cz/oblicejova-joga/
http://www.makeupforyou.cz/trapi-vas-opuchle-oci/


Připraveným štěstí přeje. Znáte to přísloví?
Tak si na něj vzpomeňte, když se ráno budete rozčilovat, že:
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Inspirace #3
Myslete na ráno už večer
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zase po ránu rychle nevíte, co na sebe.

nemáte co si dát k snídani, kromě chleba s marmeládou

(protože to máte v podstatě doma neustále).

nevíte, kam jste si dala papíry, které potřebujete na dnešní

jednání.

nemůžete najít podprsenku bez ramínek k šatům, které si

dnes chcete obléknout.

se neumíte rozhodnout, jakou rtěnku si chcete nalíčit dnes.

nevíte, ve které kabelce jste nechala klíče, ale rozhodně ne

v té, kterou zrovna dnes potřebujete.

a tak dál...

a tak dál (sama víte nejlíp, co se vám ráno ve spěchu děje).

Naučte se už předem naladit na pěkné ráno. Už večer si můžete
namyslet, jak vaše ráno bude vypadat. Udělejte si z tohoto
vymýšlení malý pětiminutový rituál, na který si každý večer
vzpomenete.

Naučte se věci promýšlet dopředu. Co si vezmete na sebe, co
dobrého si dáte ke snídani, co pro sebe hned po ránu uděláte.



Ale pozor.

Mluvím o milém, pětiminutovém pozitivním naladění se na
další den. Žádné dlouhé přemýšlení nad tím, jaké náročné
jednání vás zase čeká, s kým se musíte potkat, jaké úkoly musíte
stihnout...

Myslete na to, že svými myšlenkami si svůj den tvoříte.
Tak jak ho zakončíte a jak jej zahájíte, tak se budete celý den cítit.
Naše myšlenky jsou skutečně mocným pomocníkem, když jsme s
nimi kamarádky. Ale mohou nám taky pěkně zavařit.

A je jen na vás, co jim dovolíte.
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Vizualizace jako fajn pomocník

Zaveďte na konec dne pravidelně malý rituál.

Zavřete oči a představte si, jak vám to zítra ráno
bude slušet. Co pěkného si na sebe oblečete, jak
se nalíčíte a co příjemného pro sebe hned po
ránu uděláte? Pustíte si hned po probuzení
oblíbenou písničku, přečtete si článek v oblíbeném
časopise nebo si dáte pětiminutovou rozcvičku na
balkóně?

Co dobrého dopřejete svému tělu na snídani?
Čím ho nastartujete hned po ránu?

A nakonec si představte tři pěkné okamžiky, které
vás zítra čekají. S kým milým se potkáte, co nového
zažijete, co pro sebe uděláte? Na co se těšíte?

Máte pocit, že na krátké zastavení a přemýšlení večer
nemáte čas?
No dobře. Než tedy tuto inspiraci zmuchláte a hodíte
pomyslně do odpadkového koše ve vaší hlavě, přečtěte si
tento článek - možná je to o něčem jiném, než o čase >>

www.magickyzenska.cz   |   www.michalamerinska.cz

http://magickyzenska.cz/%EF%BB%BF%EF%BB%BFnemam-na-sebe-cas/
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Inspirace #4
Mějte sebe samu na prvním místě už od rána
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Lehce se to možná řekne, ale hůř se to provede. Napadlo vás to
hned taky?

Jak se mít ráno na prvním místě, když od vás všichni čekají, že jim
připravíte snídani, nachystáte svačinu, zkontrolujete věci do školy...
Zkrátka nejdřív vypravíte celou rodinu, popřípadě vyvenčíte pejska a
dáte granule kočičce. A pak?

Pak jste teprve na řadě vy. Ale co to? Už není čas, takže se
odfláknete snídaní v poklusu při dobíhání MHD?

Možná to trochu přeháním, ale jedno je z mého přehánění snad
jasné. Ráno buďte sama pro sebe na řadě jako první!

Nebojte se, že budete sobecká, když své potřeby dáte na první
místo. Nejdříve se upravíte, nachystáte, nasnídáte a potom teprve
budete věnovat svoji energii a lásku ostatním. Vůbec sobec
nebudete, naopak! Uvidíte, že vaše okolí tu změnu ocení.



Ptáte se proč? Ráda vám odpovím.

Protože když budete spokojená, šťastná, vyrovnaná, budete
ostatním předávat naprosto jinou energii, než když lítáte jak
hadr na holi, nevíte, kde vám hlava stojí a vnitřně jste naštvaná,
že na sebe nemáte čas. A uklidňujete se tím, že už jste si na to
vlastně zvykla.

Je jasné, že ta změna bude možná potřebovat trochu vysvětlení a
komunikace u vás doma, možná budete potřebovat vstávat o 15
minut dříve, možná budete měnit zažité zlozvyky.

Ale věřte mi. Jakmile se vám to podaří, budou vaše rána plná
radosti a pohody. Prostě si je i svoji krásu užijete.

Už ráno žádné mračení před zrcadlem!

13

www.magickyzenska.cz   |   www.michalamerinska.cz

Možná budete během celého měsíce pozorovat, že ne
každý den se vám podaří všechno tak, jak si představujete.
Ani péče o sebe, péče o pleť nebo líčení nemusí jít vždy tak
hladce.

Nepanikařte, je to normální. Během měsíce se totiž
měníme a mění se i naše chuť o sebe pečovat. Náš
ženský cyklus neoblafnete, ale můžete se mu naučit
rozumět a chápat jej. Jestli vás to zajímá, dozvíte se o líčení
a péči o pleť v rámci našeho cyklu v tomto článku >>

http://michalamerinska.cz/nase-cyklicnost-a-chute-na-krasu-a-liceni/
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Inspirace #5
Pozvěte si po ránu ty správné pomocníky
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Usnadní vám život, ušetří vám čas, udělají pro vás to nejlepší, co
mohou. Když jim to dovolíte.

O čem mluvím?

Přemýšlejte skutečně prakticky nad tím, co vám vaše rána zpříjemní.
Používejte věci, které vám skutečně pomáhají a usnadňují
činnosti, které ráno děláte.

Je to moc abstraktní? Pojďme na konkrétní příklady.

Chcete, aby vaše líčení vypadalo jemně a decentně, ale nechcete,
aby vám zabralo hodně času? Udělejte si revizi kosmetické
taštičky a investujte do štětců na líčení. Udělají vám velkou
službu a každý den vám líčení zpříjemní.

Chcete, abyste před skříní ráno netrávila hodně času? Aby vaše
oblečení mělo šmrnc a kouzlo? Pak rozhodně potřebujete
velké zrcadlo, ideálně v ložnici nebo v šatně. Nemůžete přece
každé ráno běhat do koupelny a dívat se jen na horní polovinu těla
a domýšlet si, jestli boty nebo kalhoty sedí k halence, kterou jste si
dnes oblékla.



Do třetice všeho dobrého pro názorný příklad...

Chcete pravidelně snídat a dopřát tělu po ránu skvělý start?
Výborně! Ale možná někdy narazíte na to, že ráno zjistíte, že není
z čeho si snídani nebo svačinu udělat. Myslete třeba na to, že
vždy budete mít zásobu kvalitních obilných, pohankových
nebo jáhlových kaší, které stačí zalít horkou vodou a přidat
trochu slunečnicových a lněných semínek s ovocem.

Nešetřete na sobě na místech, kde to není potřeba. Naučte se
neutrácet za zbytečnosti, ale investujte do věcí, které vám
skutečně vaše rána zpříjemní.
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Znáte tyto pomocníky, které vaší kráse pomohou během
několika málo minut?

Článek a video o přírodních olejích pro vaši krásu >>

Zázrak jménem bílá tužka objevíte tady >>

http://www.makeupforyou.cz/zazrak-jmenem-bila-tuzka/
http://michalamerinska.cz/prirodni-oleje-pro-krasu/
http://michalamerinska.cz/prirodni-oleje-pro-krasu/


1 Oblafněte myšlenky při pohledu do zrcadla
hned po probuzení.

2 Nechte vaše oči zářit.

3 Myslete na ráno už večer.

4 Mějte sebe samu na prvním místě už od rána.

5 Pozvěte si po ránu ty správné pomocníky.
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5 vyzkoušených inspirací pro okouzlující vzhled 

tak si to spolu shrneme :)
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Další porce
inspirace 

Zvu vás na další společnou cestu za vaší krásou
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Jsem nesmírně šťastná, že jste dočetla až sem. Věřím, že se vám tipy
pro vaši krásu líbily a těším se, že je na vlastní kůži vyzkoušíte. Budu
ráda, když mi napíšete, jak se vám s nimi žije :)

Vím, že snad každá z nás touží po tom, aby jí to slušelo, cítila se
krásná a aby se líbila sobě i okolí. Pokud to vnímáte podobně a
předchozí stránky vás bavily, tak pro vás mám nášup.
Pořádnou porci inspirace pro vaši krásu a ženskost na celý
život.

Napsala jsem knihu Magicky ženská, která je úžasnou a milou
průvodkyní žen na cestě za jejich vnitřní a vnější krásou.

Jedním kliknutím se
na knihu podívejte >>

A taky vás zvu na můj osobní blog
www.michalamerinska.cz pro
další čtení nejen o kráse. :)  

http://magickyzenska.cz/kniha-magicky-zenska/
http://michalamerinska.cz/
http://magickyzenska.cz/kniha-magicky-zenska/

