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Recept na štěstí

Nejcennější 
rada:
Dagmar nebuď 
bankéřkou. 
Žij svými 
vášněmi! –  
Maureen 
Chiquet, 
ředitelka 
CHANEL

Žijte život 
svými 
vášněmi
Byla zvyklá definovat 
sebe, své schopnosti 
a hodnotu na základě 
názorů jiných 
a očekávání ostatních 
klást před ty svoje. 
Až ztratila sebe sama 
a uvědomila si, že 
žije život někoho 
jiného, rozhodla se jej 
od základů změnit.

DAGMAR GABULOVÁ (32)
První certifikovaná koučka stylu 
v ČR a sR. Pomáhá ženám nejenom 
vypadat krásně navenek, ale také 
se tak cítit. Po letech strávených 
ve světě nyní žije v Praze.  
www.dagmarstyle.com/cz

Moje začátky: 
Od dětství mě lákal svět a fascinovala 
krása. Toužila jsem po soutěžích  
miss a světě modelingu, v té době 
jsem na to však neměla dostatek 
odvahy a sebevědomí. Vyrůstala jsem 
totiž v prostředí, které mi neustále 
naznačovalo, že krása je něco povrchního 
a nedůležitého. Tak jsem šla studovat 
Marketing. Když jsem v průběhu studií 
poprvé vycestovala do USA, pocítila 
jsem nekonečnou svobodu být sama 
sebou a najednou si uvědomila, že jsem 
možná někým úplně jiným, než jsem si 
do té doby myslela. 

Moje cesta:
Prvním krokem směrujícím k mým vášním bylo 
založení vlastního interiérového studia. Dva roky 
po ukončení vysoké školy jsem poprvé pocítila, 
jaký to je pocit, věnovat se něčemu, co mi bylo 
zároveň koníčkem. Já však toužila více pomáhat 
lidem než jenom zkrášlovat jejich bydlení či 
kanceláře. Díky cenné zkušenosti v módním 
časopisu Elle, jsem však pochopila, že přes značky 
nemůžu naplno realizovat svoji touhu pomáhat 
ženám cítit se krásně a sebevědomě a učit je jejich 
přirozenou krásu správně využívat. Rozhodla 
jsem se tedy spojit cestování, kreativitu a lásku 
k lidem do profese osobní koučky stylu a pustila 
se do studia Style Coachingu v Londýně.

Moje štěstí:
Po dlouhé cestě teď vím, že 
mít odvahu následovat svoje 
srdce, hodnoty a vášně se 
vyplatí.  Věřím, že člověk 
by měl v životě hledat to, 
co jej baví a věnovat se 
tomu, v čem vyniká. Ale 
především si vážit sebe 
sama, mít zdravé sebevědomí 
a pozitivní pohled na sebe, 
protože skutečná krása 
vychází z nitra každého 
z nás. I k tomu vedu ženy, se 
kterýma pracuji.


