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Mark Twain powiedział: „Szata czyni człowieka. Nadzy ludzie mają mały albo żaden wpływ na społeczeństwo”.
Wizerunek? Większości ludzi ten temat nie interesuje. Częściowo dlatego, że powstało wokół niego wiele mitów, a jednym
z nich jest: „Nie szata zdobi człowieka”.
Tak, w idealnym świecie, byłoby to świetne stwierdzenie, ale nie żyjemy w idealnym świecie. Twój wygląd jest
podstawowym narzędziem w tworzeniu dobrego pierwszego wrażenia. Oznacza to, że ubranie ma bezpośredni wpływ
na ludzi, których na co dzień spotykasz. Im lepiej jesteś ubrana, tym większy szacunek i uwagę zyskasz. Jeżeli nie dbasz
o to, co masz na sobie, inni mogą założyć że to co robisz, robisz od niechcenia, nie kończysz zaczętych zadań itd.
Staranny i dostosowany do sytuacji wygląd pokazuje Twój szacunek do siebie i innych ludzi.
Zanim otworzysz usta i coś powiesz, wysyłasz głównie sygnały fizyczne i „mówisz” swoim wyglądem. Ma to ogromny
wpływ na Twoje życie i stosunki z innymi ludźmi. Nasz mózg automatycznie ocenia ludzi po wyglądzie. Wystarczy pierwsze
7 sekund, żeby wyrobić sobie wstępną opinię o nowo poznanej osobie. To jak wyglądasz, ma znaczenie.
Z mojego osobistego doświadczenia, pracy z klientami, obserwacji ludzi i otoczenia widzę, jaki ogromny wpływ na ich życie
ma zmiana wizerunku.
Czasy się zmieniają i to jak się prezentujesz będzie miało niebagatelne znaczenie w kontaktach między ludzkich.
Te osoby, które wcześniej skorzystają z tej wiedzy będą o kilka kroków do przodu od innych.

Spraw, żeby to jak się prezentujesz stało się Twoją najlepszą wizytówką.
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"Szata czyni człowieka.
Nadzy ludzie mają mały
albo żaden wpływ
na społeczeństwo".
Mark Twain
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Postaraj się dbać o siebie każdego dnia. Zrób z tego priorytet. Oczywiście możesz mieć inne priorytety, ale jeżeli spędzasz godzinę dziennie na przeglądanie fb itp.
to przeznacz, chociaż część z tego czasu na codzienne poznanie siebie i odkrycie swojego osobistego stylu.
Pomyśl sobie, że dbanie o siebie może być Twoją chwilą relaksu, czymś przyjemnym w dzisiejszym zabieganym świecie.
Myślisz sobie... no tak, ale to wymaga dużo pracy i wysiłku. Tak to prawda, jeżeli chcesz odnaleźć swój prawdziwy styl, musisz włożyć w to trochę wysiłku.
Widziałaś kiedyś dom bez fundamentów? Inwestując w swój wygląd sprawisz, że wyróżnisz się z tłumu i na tle innych osób możesz zostać zauważona przez np.
swojego pracodawcę czy przyszłego męża.
Twój wygląd wpływa na Twoje zachowanie, stan psychiczny i na to, jak postrzegają Ciebie inne osoby.
Chcesz lepiej wyglądać, zostać zauważoną, zyskać szacunek w pracy czy w życiu prywatnym? To zrób coś inaczej niż dotychczas. Popracuj nad swoim wizerunkiem,
znajdź swój styl, wprowadzaj zmiany w swoim życiu krok po kroku. Zobaczysz, za nim się obejrzysz, zauważysz pierwsze zmiany w swoim wyglądzie i życiu.
Narzekasz na brak partnera? Wiesz, że mężczyźni są wzrokowcami i będąc nawet najwspanialszą kobietą, możesz nie zostać zauważona przez tego jedynego tylko ze
względu na nie dopasowanie ubioru do siebie.
Gdy ja spotkałam swojego męża byłam wtedy na tamten czas najlepszą wersją siebie. Oczywiście zaiskrzyło między nami nie tylko ze względu na to, jak wyglądałam,
ale kto wie co by było, gdybym była tą gorszą wersją siebie? Proszę nie dawaj sobie wymówek typu: nie mam czasu, nie mam pieniędzy, jestem za gruba, jestem za
chuda. Znam osoby, które mają sporo pieniędzy i takie, które żyją skromnie i wiesz co? Wyglądają lepiej niż osoby, które mają pieniądze.
Każdy miewa w życiu słabsze momenty ja też miałam taki słaby okres w swoim życiu tuż po urodzeniu swojej córki i wtedy kiedy czułam się źle starałam wyglądać się
najlepiej jak tylko mogłam i wiesz co? To mi bardzo pomogło. Można powiedzieć „głupie” ubranie, ale jaką ma MOC. ;)
Nie mówię oczywiście, że to Ci rozwiąże Twoje wszystkie problemy, ale na pewno da Ci ogromną siłę do działania i spełniania marzeń i możliwe, że znajdziesz
wtedy sposób na ich rozwiązanie.
Pamiętaj! Rozmiar nie ma znaczenia. Nie czekaj, aż schudniesz! Czuj się dobrze tu i teraz. Nie czekaj następnych 6 miesięcy. Rób postępy krok po kroku. Zapomnij o
tym, jak się czułaś wcześniej. Wszystko, co najlepsze masz w sobie już teraz. To jak się ubierasz od razu wpływa na Twój nastrój.
Czy nie warto każdego dnia starać się być najlepszą wersją siebie? Nie trzymaj nowych i lepszych ubrań w szafie. Każdy dzień jest okazją, żeby czuć się i wyglądać
wspaniale.
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Przełomowym momentem w zbudowiu spójnego wizerunku i osobistego Stylu jest zastanowienie
się i odpowiedzenie sobie na ważne pytania — Kim chcę być i dokąd zmierzam.
Teraz jest Twój czas i jeden z najważniejszych kroków tego kursu! ⭐
Bez tego etapu ciężko będzie Ci pójść dalej.
Teraz kliknij poniżej, pobierz ćwiczenia na najbliższy tydzień i wydrukuj je.
Odpowiedz sobie bardzo szczerze na pytania zawarte w ćwiczeniach.

POBIERZ ĆWICZENIA
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Pewnie przeglądasz czasem kolorowe magazyny, zaglądasz na Instagram, Pinterest, blogi modowe itp.
Niestety, gubisz się w natłoku sprzecznych informacji i "dobrych" rad. Tak na prawdę te miejsca nie nauczą Cię, jak dobrze
się ubrać one mogę być dla Ciebie jedynie inspiracją.
Pamiętaj, że styl nie jest zarezerwowany dla nielicznych. Styl jest dostępny dla wszystkich bez względu na to, co robisz
na co dzień i na zasobność Twojego portfela.
Ty też możesz odnaleźć swój indywidualny styl, który podkreśli Twoją osobowość.
Styl jest fundamentem Twojego wizerunku. Styl to konsekwencja, harmonia, proporcje i swoboda.
Twój styl powie innym kim jesteś, dokąd idziesz i co zamierzasz.
Pokaże Ci krok po kroku jak stworzyć swój własny styl, aby był wyjątkowy i unikatowy dla Ciebie, a rozpoznawalny dla
innych.
Im więcej pracy włożysz w poszukiwanie własnego stylu, tym bardziej będzie on autentyczny.
A prawdziwy będzie wtedy, gdy wpasuje się dobrze w Twój styl życia oraz wyrazi Twoją osobowość.
Pomyśl tylko... w tych czasach ulice powinny być pełne stylowych (dostęp do niezliczonej liczby sklepów i ogromny
wybór), ale problemem jest to, że większości ludzi nie chce się poświecić czasu na pracę nad swoim stylem.
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Małgorzata Socha to jedna z najbardziej rozpoznawalnych
i lubianych polskich aktorek.
Małgorzata Socha od lat błyszczy na okładkach magazynów,
sesjach zdjęciowych czy imprezach branżowych. Jest zawsze
świetnie ubrana. Wiele kobiet w Polsce chciałoby wyglądać
jak ona.
Jednak nie zawsze tak było! Jak myślisz, dlaczego?
Dzisiaj nad jej wizerunkiem czuwa stylistka Alicja
Werniewicz. Odkąd zaczęła współpracę ze stylistką jej
kariera zawodowa nabrała tempa, propozycje zawodowe
zaczęły sypać się na potęgę, a Małgosia stała się jedna z
najlepiej ubranych Polek.
To jest MOC wizerunku. ;)
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Anna Wintour to redaktor naczelna amerykańskiego Vogue'a.
Anna ma 71 lat! Można ją lubić lub nie, ale spójnego stylu i
to, co nim przekazuje nie można jej odmówić.
Od 15 roku życia ma nieprzerwanie taką samą fryzurę.
Nosi klasyczne stroje w stylu Chanel, a jej znakiem
rozpoznawczym są duże ciemne okulary oraz biżuteria
zazwyczaj w postaci efektownego naszyjnika.

© 2021 ANNA CZECHOWICZ | WWW.ANNACZECHOWICZ.COM

7

LEKCJA 2 | MÓJ STYL

WWW.ANNACZECHOWICZ.COM

Emmanuella Alt to paryżanka, redaktorka naczelna
francuskiego Vogue'a. Ma niesamowite wyczucie stylu.
Ma 53 lata!
Jej styl to elegancja połączona z odrobiną nonszalancji.
Jej stylizacje tworzone są jakby od niechcenia — idealne
w każdym calu.
Sukces świetnej stylizacji tkwi w prostocie!
Zestaw: spodnie + koszula w uniwersalnych kolorach = idealne
połączenie na co dzień i nie tylko.
Pamiętaj! Prostota i naturalność nigdy nie wyjdzie z mody.
Spójność + Konsekwencja = STYL
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Mając więcej kilogramów też można wyglądać pięknie i
stylowo!
Największym błędem popełnianym przez osoby bardziej
krągłe są workowate ubrania/oversize oraz kolor czarny
od góry do dołu. Fason oversize oraz kolor czarny idealnie
podkreślą dodatkowe kilogramy.
Dobrze dopasowane ubranie i dobór odpowiednich kolorów
podkreśli atuty sylwetki i ukryje jej mankamenty.
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Ubranie opowiada innym ludziom Twoją historię.
Twój styl musi nieść prawidłowy komunikat. Ubrania mają Ci sprzyjać i pomagać — nie mogą Tobą rządzić!
Mamy GPSy, gdy wyruszamy w podróż a co ze zdefiniowaniem naszego stylu? Dlaczego nie mamy planu, pomysłu na niego?
Warto zatrzymać się na chwile i pomyśleć trochę o tym. To wszystko jest procesem nic nie dzieje się ot, tak. Potrzeba
czasu, żeby rozwinąć swój własny styl. To, co nosisz musi odzwierciedlać Ciebie i to jaka jesteś, wtedy Twój styl będzie
autentyczny.
Teraz kliknij poniżej, pobierz ćwiczenia na najbliższy tydzień i wydrukuj je.
Odpowiedz sobie bardzo szczerze na pytania zawarte w ćwiczeniach.
Pamiętaj! Staraj się wracać do pytań z 1 i 2 lekcji na różnych etapach Twojego życia za 2 czy 5 lat. Cały czas się rozwijamy,
nawet jak stoimy w miejscu to i tak się zmieniamy, nasze marzenia i pragnienia przechodzą różną drogę. Twój styl także
powinien to odzwierciedlać — żebyś czuła się dobrze w tym, co masz na sobie.

POBIERZ ĆWICZENIA
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