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ROZHOVOR

Najděte si svůj styl
Oblečení o nás prozrazuje mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát. 
Mělo by odrážet, jací ve skutečnosti jsme, říká koučka stylu Dagmar Gabulová, 

která mění životy žen k lepšímu.
Text: Redakce

Máme se oblékat podle módních trendů?
Módní trendy jsou skvělé pro inspiraci. Nikdo z nás se však 
nechce stát jejími otroky a oblékat se výlučně podle nich. 
Místo toho, abyste nosili trendy úlovek, který vám nesedí, 
soustřeďte se na to, co sluší přímo vám. Dokázat z trendů 
vybírat pro sebe to nejlepší, to je základ. Občas si pořídíme 
věc jen proto, že je zrovna „in“, někdy se necháme zlákat 
cenou nebo se snažíme kopírovat celebrity. Najít svůj vlastní 
styl je přitom tak důležité. Když se totiž v oblečení, které no-
síte, cítíte sebejistě, vyzařuje to z vás navenek. Zevnějšek do-
káže dělat divy – změna na povrchu přináší změnu i v životě!

Jaké chyby dělají ženy nejčastěji v oblékání?
Při své práci se často setkávám s tím, že ženy rády nakupují 
oblečení, které se jim líbí na někom jiném nebo je osloví 
na stránkách časopisů. To bývá zrádné. Někdy se nám totiž 
může stát, že šaty, které vypadaly tak nádherně na jiné ženě, 
na nás vyzní jinak a nakonec v nich nemáme ze sebe dob-
rý pocit.

Co by nemělo v šatníku žen i mužů rozhodně chybět? 
Jednoznačně barvy. Proč? Protože lidé, kteří nosí barvy, žijí 
barevné životy. A nejen to. Barvy dokážou navíc i čarovat. 
Jako mávnutím kouzelného proutku vypadáme díky správ-
ným odstínům atraktivněji, v okamžiku se rozzáříme i omlád-
neme. A to nejen navenek.

A jde vůbec někoho naučit, jak se správně oblékat? 
Rozhodně ano! Základem je cítit se v oblečení příjemně 
a sebejistě. Pokud tomu tak není, okolí to z nás vycítí i kdyby-
chom byli oděni od hlavy po paty v nejluxusnějších značkách 
z předváděcích mol. Dejte proto vlastní podpis na věci, které 
nosíte, a nesnažte se být pouhým následovatelem módních 
trendů nebo klonem někoho jiného. Nezbytným klíčem je 
udržení si zdravé rovnováhy mezi tím, co se právě nosí, 
a vlastní osobností.

Knižní tip: Styl – Cesta ke kráse, sebevědomí a charismatu 
Nejste si jistá, jak se správně oblékat? Nevíte, co vám sluší? Pak je tato kniha 
určena právě vám. Tento bohatě ilustrovaný osobní průvodce okořeněný 
praktickými cvičeními vás vezme na vzrušující cestu za nalezením vlastního 
stylu, nabídne vám možnosti oblékání, vhodné střihy, barvy a doplňky. Díky 
němu budete zářit, cítit se sebevědomě a okolí vás zahrne komplimenty.
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