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Má pravidla = můj svět. 

Můj svět je tak kouzelný, jak si přeju.  
Jak si ho vytvořím.  

V myšlenkách a v mé realitě. 
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PŘEDMLUVA 
 

MŮŽEŠ ŽÍT, JAK CHCEŠ 
 

Život bez limitů je volbou, 
ne věcí náhody a nebo štěstí. 

 
Žít bez limitů můžeš začít právě teď. 

Tak, jak jsi, tam, kde jsi, se vším, co jsi. 
Je jen na tobě, jestli se pro to rozhodneš. 

Vše, co potřebuješ, máš už teď. 
 
 
Vítám vás ve volném pokračování knihy Můžeš vše, co chceš, 
inspirativním průvodci na vaší kouzelné cestě životem.  
Ze srdce se dělím o další postřehy posbírané na cestě, která 
vydáním první knihy začala, a která byla ještě před rokem 
hodně velkým snem... Psát knihy naplněné optimismem, prozářené 
sluncem, láskou k životu a radostí z každého okamžiku. 
 

Šířit inspiraci mezi vás, kdo také věříte, 
že to, jak moc se každý den smějeme 

a jak moc jsme v životě šťastní, 
záleží především na nás. 

 
Sdílím další objevy z cesty srdce, které, jak věřím, nechají 
narůst křídla na vašich zádech a otevřou další brány k vašim 
snům. K vašim každodenním úsměvům. K radosti, co sídlí 
v našem srdci. 
Pro vás, kteří jste po přečtení první knihy k životu podle hlasu 
svého srdce nakročili, ale s dalším krokem váháte, nová 



motivace k tomu nechat váhání i přemítání a místo utrácení 
času se vysněnému životu i lásce vrhnout do otevřené náruče. 
 
Všichni se začneme bát různých kroků nebo skoků, když 
vyrosteme. Když jsme malí, skočili bychom třeba ze skály. A 
bez váhání. Hlavně, že bude legrace a protože přesně po tom 
prahne naše srdce. Nepřemýšlíme, jestli je voda pod skálou 
dostatečně hluboká. 
 

Jistěže je, když srdce radí: SKOČ. 
Jistěže je přesně tak hluboká, jak je třeba. 

Naše srdce ví, kudy nás má vést. 
A jediné, na co se máme soustředit, je jeho vřelý hlas. 

 
Jak postupně vyrůstáme z barevného dětského oblečení a 
vzdalujeme se od doby, kdy je nám i v očích druhých všechno 
povoleno, začnou nám lidé, často ve snaze nás ochránit, 
povídat, že se raději nemáme do takových skoků pouštět, že se 
radši máme držet na suchu a v bezpečí. 
 
Že radši máme žít doslova napůl, i když to evidentně NENÍ to, po čem 
naše srdce prahne a co nás vrátí do doby, kdy jsme se uměli radovat 
z každé blázniviny, kdy jsme věřili, že pomůžeme změnit svět, kdy jsme 
byli přesvědčení, že náš život prožijeme na maximum. 
Ale ono je to trochu jinak, než se mnozí naučili věřit: 
 

Život je pro nás všechny stále barevný, i když už jsme 
odložili dětské oblečení.  

Život je stále plný možností a všeho, 
do čeho se můžeme vrhnout po hlavě. 

 
Pustit se strachu, omezení, příkazů a zákazů a vydat se zpátky 
na cestu odvahy i nejistot a také pocitu, že se nám zase krásně 



dýchá, vzduch báječně chutná a všechno, i když se ještě nic 
zásadního zvenčí nezměnilo, vypadá najednou... tak nějak 
krásněji.  
Protože si zase dovolíme uvěřit. Uvěřit tomu, že i když jsme se 
dětských her vzdali, i když jsme na svou sílu a lásku, nejen 
k životu, zapomněli, ono je to všechno stále s námi. 
Jako naše dětské oblečení uložené ve skříni. Můžeme jí znovu 
otevřít a vzpomenout si, jak lehce se nám tehdy žilo. A že pokud 
chceme, může se nám stejně lehce žít i dnes.  
A že i když se do těch krásných kalhot a sukní už asi 
nedostaneme, rozhodně se můžeme dostat zpátky do světa bez 
hranic. Tam, kde je vše možné. 
Stačí se nadechnout, třeba zavřít oči a prostě skočit. Ne za týden, nebo 
zítra, ale právě TEĎ. 
 
Cokoliv vychází ze srdce, je to pravé a nemusíme se bát skoku. 

Naopak, měli bychom skočit. Nemusíme otálet. 
Náš život žitý na maximum je připravený  

se nám jako dveře od zázračné skříně  
každým okamžikem znovu otevřít. 

 
Vloni jsem i já udělala další skok.  
Založila jsem vlastní nakladatelství jménem PLÁŽ, abych 
mohla vše, co mi pomáhá na cestách ke snům a přáním, ke 
každodenním úsměvům, sdílet skrze stránky s vámi. 
Byla jsem tehdy neznámým autorem a žádné zavedené 
nakladatelství nechtělo mé knihy publikovat. 
Mrzelo mě, proč lidi tak málo věří, proč se bojí něco risknout? 
Proč to zkrátka není jinak? 
Dnes vím, že to bylo dobře. Dnes jsem šťastná, že se mé knihy 
rodí právě na PLÁŽI. 
Srdce – jako vždycky – dobře radilo. 



Asi miliontý důkaz, že poslouchat jeho hlas se vyplácí. A navíc 
jsem to tak ve skrytu duše vlastně chtěla. Po svém. Jiná pravidla. 
Moje vlastní pravidla. Můj vlastní otevřený oceán. 
 

Svět bez hranic, ve kterém záleží jedině na tom,  
co pro své sny doopravdy udělám. 

 
A tak se na PLÁŽI zalité sluncem, optimismem, pohodovou atmosférou, 
inspirací říkat a jít za tím, co sluší našemu srdci rodí další dítě. 
Věřím, že se, stejně jako knihy předchozí, stane vaším přítelem, na 
kterého se můžete obrátit, když budete potřebovat povzbudit: 
 

Jdi a neboj se, jsi dost dobrý a zvládneš cokoliv. 
Jdi a vykroč na svou cestu slunce. 

Víš, že můžeš žít, jak si tvé srdce přeje. 
Jak tě nabádá a inspiruje. 

 
VÍŠ, ŽE MŮŽEŠ ŽÍT, JAK CHCEŠ. 

 
∞ 

 
Dočtete se o tom, o čem jsem v první knize nepsala, nebo 
možná také psala, ale v jiném kontextu, v jiných příbězích a 
přirovnáních, protože ke každému z nás se to pravé 
„nakopnutí“ může dostat v jiné formě. 
Někdo preferuje čaj, někdo kávu, jiný čokoládu... někdo třeba 
rum. 
Ať tak nebo jinak, věřím, že tyto stránky přispějí jako dílky 
puzzle do vaší nově tvořené skládanky, která se možná po 
přečtení první knihy dala do pohybu. 
Že vás inspirují, jak se vracet do stavu, ze kterého jsme schopní 
vytvořit cokoliv a jak s úsměvem na rtech i na srdci prožít každý 
okamžik, protože... 



... každý okamžik je jako vzácná mušle, perla, zářivý diamant. 
Jeden po druhém tvoří náš nejcennější poklad. 

Kouzelný, bohatý a naplněný život. 
 
Sdílím další metody, které cestou přirozeně vznikají, nebo na 
které se rozpomínám, a právě teď se krásně hodí. 
Metody, které mi pomáhají ladit se na hlas srdce, prohlubovat 
spojení s nejlepší „wi-fi“ na světě, využívat náš úžasný potenciál 
třeba i k tomu, aby až mi jednou bude „tolik a tolik“, nebylo 
pravdou, že mě bude všechno bolet, přestanu snít a spousta věcí 
se mi už nebude chtít. 
Tentokrát jsem psala také o lásce, nad níž není. O tom, že se jí 
nemáme bát a do nedobytných věží se před ní neuzavírat. Jak je 
důležité říct, co máme na srdci, protože to nás i druhé 
z mnohých hodně vysokých věží jako zázrakem osvobodí. A za 
odměnu čeká... vždyť vy víte... Půlka království a dokonce celá 
princezna! 
Přečtete si také o kouzlení, o skákání a o hraní si. A hlavně o 
tom, jak je kouzlení, skákání a hraní si důležité. A jak na to 
mnozí dospělí zapomínají a dobrovolně se toho vzdávají, 
protože si myslí, že to důležité není. 
  
A tak, pro začátek, můžeme si společně zahrát třeba na piráty, jestli 
máte chuť. 
Protože já si myslím, že všichni jsme tak trochu piráty za 
kormidly našich galér, nádherných lodí, které jen čekají, až 
rozvineme plachty, necháme svěží vítr, ať se do nich opře a pak 
s čistou radostí vyplujeme vstříc nejkrásnějšímu dobrodružství 
na Zemi.  
 

Životu zalitému sluncem. 
Životu vedenému naším srdcem. 



A tak nyní vyzývám všechny odvážné duše, kterým už teď jiskří 
hvězdy v očích, protože se nemohou dočkat, až znovu vyplují 
do svého prostoru bez hranic: 
 

„KE KORMIDLU!  
Držte si pirátské klobouky, 

vyrážíme plnou parou k nádhernému dobrodružství, 
jménem život, vpřed!“ 

 
 
P. S.: Ještě chci říct, že všechno, co na těchto stránkách sdílím, jsou mé 
vlastní zkušenosti, postřehy a pozorování. Perly nasbírané do mé 
pirátské pokladnice. 
Čtěte tyto řádky s otevřeným srdcem a nechte, ať vám samo napoví, co 
vám přesně sedí. Inspirujte se tím, co čtete a nechte, ať vám srdce řekne, 
kudy vede vaše cesta k perlám vašeho kouzelně bohatého života. 
Vaše srdce ví. 
Kéž vám má cesta v té vaší třeba trošku napoví. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÚVOD 
 

„KAČÍ, A VIĎ, ŽE BUDEŠ STEJNÁ  
I AŽ TI BUDE OSMNÁCT?“ 

 
Tak mi přišlo, že tento „dávný“ příběh je vůbec tím nejlepším na úvod 
knihy, jejímž přáním je otevřít o další kousek vaše horizonty bez hranic.  
A tak jsem poslechla. Srdce přece nikdy špatně neradí a měli bychom jeho 
hlas následovat. Nepřestanu druhým, ani sama sobě opakovat. 
A tak věřím, že vás následující řádky inspirují nejen k tomu, jak si 
popřát k dalším narozeninám. 
 
„Kačí, a viď, že budeš stejná, i až ti bude osmnáct?“ 
Slavná věta mojí drahé sestřenice Lenky, která se na stránkách 
mých knih objevuje pravidelně. Jednoduše proto, že svým 
životem i slavnými výroky své okolí i mě rozhodně inspiruje. 
A pak také proto, že i když jsme obě v mnohém odlišné, v tom 
základním se shodujeme. 
Tuhle slavnou frázi pronesla má o dva roky mladší sestřenice 
v den mých, tuším patnáctých nebo šestnáctých, narozenin a od 
té doby se její gratulace nezměnila.  
Už se vždycky těším na desátého října a na to, až mi ona – už po 
tolikáté – zopakuje kouzelnou větičku, díky níž mám každý rok 
tu vzácnou možnost zjistit, jak to se mnou vypadá. 
Osmnáct jsem oslavila víc jak dvakrát a vypadá to, že i když se 
nějaké věci změnily, to, co asi Lenka měla tehdy na mysli, 
zůstalo (u nás obou) stále na svém místě. A jak jsem za to šťastná. 
 
Snad proto, že jsem duše zvídavá, vyzkoušela jsem si různá 
období. Taková, kdy jsem „to důležité něco“ dobrovolně opustila 
a místo „toho“ nechala do života vstoupit kompromis.  



Měla jsem taková období i delší, kdy už to pomalu vypadalo, že 
až mi Lenka přijde spolu se svou kouzelnou afirmací znovu 
pogratulovat, vysměju se jí do obličeje a řeknu, že je na čase 
zahodit tyhle dětské bláboly a začít se chovat tak, jak se na 
dospělé jedince sluší. 
Ale naštěstí jsem se i v tom zatoulaném období rozpomněla na 
to, co je v životě nejdůležitější. Na to, co jsem doopravdy já. Co 
jsem vždycky chtěla být já. Co jsou mé sny a vize a co je mou 
pravou esencí. Co je pravou esencí nás všech. 
 

To, že naše duše dospět nemusí.  
Že zůstane navždy stejná, i když jsme o něco větší.  

Že se nemusíme přestat smát, nemusíme se svých snů vzdát, 
ani když už nám dávno bylo osmnáct. 

 
Naši drazí rodičové tolikrát naříkali, když jsme zase s Lenkou 
vymýšlely velkolepé plány a pouštěly se do bláznivin:  
„Holky, kdy už z toho vyrostete?! Však vy samy uvidíte. Všechno se 
změní, až dospějete.“ 
Rodičové měli samozřejmě pravdu. Ale zapomněli dodat 
důležitou věc. Že se to změní podle toho, jak to budeme chtít 
změnit my.  
 

Cokoliv změnit chceme, změnit můžeme. 
A cokoliv, co se nám na nás a na našem životě líbí,  

toho se nikdy nemusíme vzdát. 
 
A tak, i když už si s Lenkou dnes většinou nehrajeme na písku 
a nesníme o tom, že budeme společně provozovat obří drogerii 
se spoustou regálů naplněných tajemnými lahvičkami, mezi 
kterými se budeme, oděné do bílých plášťů, důležitě procházet, 
nebo si už tajně nezkoušíme v oddělení dámských bot elegantní 
střevíce na podpatku – protože Lenka dnes takové střevíce 



opravdu nosí, zatímco já jsem zůstala u těch žabek do písku – 
naší dětskou duši jsme si změnit nenechaly. Ani za nic na světě.  
Ani za kariéru, za honbu za úspěchem, za tím vlastnit ještě víc. 
Ani tehdy, když jsme pro okolí byly divné. 
Ani tehdy, ani jindy a věřím, že ani nikdy.  
 
Přes různé zkoušky, etapy a fáze, které nám přinesly poučení, 
držíme se toho, co je pro nás obě životně důležité: 
 

Nevyměnit své sny za kompromis.  
Nezaprodat svojí duši za žádnou náhražku.  

Umět se pořád od srdce smát, i když venku prší. 
Nezůstat sedět pohodlně na gauči a říct si, 

že i když to není úplně ono, o čem jsme si snily, 
mohlo by to být ještě horší. 

 
I když jsme obě na čas takové fáze vyzkoušely, protože bez toho 
ani žádný princ v pohádkách nezmoudří a „nedospěje“, vrátily 
jsme se vždycky zpátky k sobě. 
Bláznivé, radostné, ve sny a v zázraky věřící dětské duši. 
 
Takže i přes to, že jsme každá jiná, máme jiné sny a přání, 
máme rády jiné šaty a jiné střevíce, obě máme minimálně jednu 
věc docela stejnou: 
 
„Chceme být pořád stejný, i až nám jednou bude osmnáct.“ 
 
A jak jste na tom vy?  
Pokud nejste stejní jako když vám bylo osmnáct, nezoufejte. To 
nevadí. Hlavní je se rozpomenout a pak se můžete vrátit do 
místa, odkud jste se na svět smáli, odkud jste ho vnímali jako 
nekonečný oceán plný radosti a příležitostí v každém okamžiku. 
 



Jen se rozhoupat a znovu skočit.  
Pravou nohou, levou nohou, po zadku nebo po hlavě, to je fuk! 

Hlavně neváhat a skočit. A bude zase legrace! Uvidíte.  
I když už jste dospělí, život za to pořád stojí.  

A hlavně, život o vás stojí. Je tu právě pro vás.  
Připravený v celé parádě! Věřte.  

I vy můžete být zase stejní, až vám jednou taky bude osmnáct. 
 
P. S.: A tohle uvědomění a odhodlání, tohle rozhodnutí, že se 
vám chce zase z plna hrdla smát, vám vrátí nejen chuť do života, 
lehkost, šťávu, ale i jiskru do oka, která bude i přes nějakou tu 
vrásku sálat stejně, jako když vám i podle občanky bylo přesně 
těch osmnáct. A možná ještě o kus míň! 
Přirozená kapka z elixíru věčného mládí dostupného pro nás pro 
všechny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
	  



KAPITOLA TŘI 
 

ZMĚNIT TVŮJ ŽIVOT  
V OPRAVDOVÝ ZA TO STOJÍ 

 
Opravdu děláš a jsi přesně tam,  

kde si právě teď ze srdce přeješ být? 
 

Někdy se nemůžeme rozhodnout, co je správně. Váháme, nejsme si jistí, 
lámeme si hlavu. Nejlepší je přestat myslet a prostě něco udělat. Udělat 
to, co se nám nejvíc nechce. Skočit do toho. Jít. Hlavně už něco udělat. 
To se jen cosi v nás nechce pohnout ve směru, který nám může otevřít oči. 
Rozproudit v nás znovu život. Tak přestat váhat, nadechnout se a skočit. 
Bude zase legrace! Jen už přestat přemýšlet, které je to správné řešení. 
Náš posun vpřed. Udělejte první krok mimo to, co se jeví jako pohodlné. 
Co se jeví jako bezpečné. Jděte a nebojte se. Každá cesta, při níž naše 
srdce s každým krokem jásá, je ta nejbezpečnější a nejveselejší na světě. 

 
Opravdu děláš a jsi přesně tam, kde si právě teď ze srdce přeješ 
být? 
Přesně tahle otázka mi vrtala hlavou vcelku dlouhou dobu, než 
jsem vloni udělala onen skok rovnou na PLÁŽ, o kterém jsem 
psala.  
„Sakra!“ napadlo mě nejednou. „Vždyť já už se zase nebudím s vášní 
a netěším se s dětskou radostí na každý nový den!“  
„Co se to stalo?!“ 
 
Stalo se to, že mě má předchozí a milovaná cesta přestala 
naplňovat a já jsem se před tím snažila zavírat oči.  
Je totiž opravdu divné, když si uvědomíte, že to, co pro vás 
jednou bylo velkým snem, nyní neplní vaše srdce láskou a 



nadšením. A aby jste se zase probouzeli s vášní, budete to 
muset změnit. Budete to muset opustit. 
Může se to stát. Může se to stát v jakékoliv oblasti našeho života. 
Povolání, vztah, zamilování, místo, kde žijeme... 
 
Pozorovala jsem po delší čas sama sebe, jak mi ubývá 
kreativních nápadů a přibývá situací, kdy druhým vyprávím o 
tom, jak už mě nebaví navrhovat a jak cítím, že budu muset 
udělat změnu. Že si ze srdce přeju živit se jen psaním. 
A tím druhé povzbuzovat k tomu, aby se nebáli v životě riskovat 
a nedělat, co je nebaví. Aby se zas víc radovali a každý den 
smáli. 
 

Prostě nezůstávat tam, kde už láska není. 
Sbalit sám sebe, to nejnutnější, hlavně své srdce 

a na slunnou cestu zase vyrazit. 
  
Trvalo to. Než jsem se rozhoupala. A pěkně se přitvrzovalo.  
Když nechceme poslechnout jemnější znamení, přijdou po nich 
peprnější. V mém případě ještě míň nápadů a výrazně víc 
reklamací, které se před tím objevovaly jen zřídka.  
„Tahle cesta pro mě dál nevede. Je to jasné. Mé srdce je už jinde. Je na 
čase si to přiznat a skočit do nového, kam mě hlas srdce teď vede.“  
 

Když jednou srdce zavelí, i kdybychom se před ním chtěli 
zamknout do nejvyšší věže na světě, nic nepomůže.  

Pomůže jediné. Poslechnout znovu jeho hlas. 
 
A pak, i když nás čeká nové adrenalinové období, i když budeme 
muset opustit něco, co jsme do teď „budovali“, i když zase 
začneme od nuly, čeká nás hned na začátku velká úleva, velká 
odměna, a to, že zase začneme cítit prostou radost. 
To kouzelné nadšení z každého nového rána.  



Začneme se budit s pocitem štěstí a svobody, 
protože tak chutná pravý život.  

To za nějakou tu změnu přece stojí. 
A tak, proměňte svůj život v opravdový! 

 
Tohle je život. Tohle teď je ŽIVOT. 
Tohle teď už JE ŽIVOT a nebude žádný jiný.  
Tohle TADY TEĎ JE VÁŠ ŽIVOT. 
Přesně tohle. 
Uvědomujete si to? Víte o tom? 
Je to silné, když se kolem sebe s touhle prostou větou v hlavě 
rozhlédneme:  
„Tohle právě teď je můj život.“ 
 
„Sakra...,“ může zaznít v naší hlavě. 
„No jo... No jo! TOHLE JE MŮJ ŽIVOT. Žádný jiný už nebude. 
SAKRA!“ 
A v nás to začne doslova šrotovat: 
„Musím něco změnit! Okamžitě. Vždyť já pořád jen čekám. ALE NA 
CO?!“ 
A něco za nás samo odpovídá, protože jsme se konečně podívali 
pravdě do očí: 
„Že to začne... Že život začne... Sakra, aha! Tohle je život. ON UŽ 
ZAČAL!“ 

 
Nic na světě, snad možná kromě Říma, netrvá věčně. 

A to nás učí užívat si naplno naší přítomnosti. 
A pominout může i to, 

co nám jednou probouzelo vášeň v srdci. 
 
Jenže my lidé máme ve zvyku se fixovat.  
Držet se věcí, lidí, situací a svých pozic. A pak, když se stane 
tohle, že se kouzelná energie ztratí, když se prostě jednou 



vyčerpá, je nám těžké říct: „Na shledanou“ a jít zase o kus dál. 
Tam, kam se máme posunout a kde na nás možná čeká to pravé 
v jakékoliv podobě. 
A tak se radši vzdáme vášně, vzdáme se naplnění, vzdáme se 
bláznivin, co nás přirozeně napadají, když jsme do svého života 
zamilovaní až po uši. A co nás přestanou napadat, když se před 
svým srdcem obrníme, když ho přestaneme poslouchat a 
odmítáme se toho, co už nesedí, na úkor nás samotných vzdát. 
 
Stalo se vám někdy, že jste se začali obracet a tak trošku upínat 
na různá relaxační cvičení, metody a tak? 
Že jste začali hledat způsob, jak se zase napojit na to něco, co ve 
vás budí vášeň a čistou radost ze života, a co jste někde ztratili? 
A mohou to být i jiné záležitosti... pasivní sledování televize, 
alkohol, drogy... cokoliv, co aspoň na chvíli přebije pocit, že 
něco není v pořádku. 
Cokoliv, co vrátí pocit, že je všechno dobře. 
Ať už jste sáhli po jakémkoliv prostředku, vyřadili jste tím ze 
svého života to nejdůležitější. 
Přestali jste krmit svojí duši.  
A všechny věci, metody a náplasti, které jste si místo toho 
zvolili, přinesly jen dočasnou úlevu, chvilkový pocit štěstí. 
Pár drobných do vaší natažené dlaně, které sotva stačí na 
přežití. A váš život, ač možná prožívaný v krásném prostředí, 
v materiálním dostatku, stával se čím dál chudším. 
Chudším v tom nejpravějším slova smyslu. Chudým na duši. 
 
Tohle nefunguje. Útěk nikdy nefunguje. Ať už utíkáme od 
čehokoliv, ať se chceme schovat kamkoliv. Sám před sebou se 
člověk jednoduše neschová. A dokud je tady, dokud dýchá, 
život mu nepřestane připomínat: 



„Zahoď žebrácký převlek a postav se znovu za svůj život. Přestaň živořit 
a chyť za ruku své srdce, co ti nabízí pravé řešení. Cestu k pravému 
bohatství, které se nikdy nevyčerpá.“ 
A tak, pokud nechceme chodit po zemi s živořící duší a 
vyhaslýma očima, můžeme udělat to, co je vlastně docela 
prosté. Vrátit se třeba po malých krůčcích k tomu, co nám naše 
srdce nabízí. 
 

Místo aby jste se snažili obnovit vnitřní rovnováhu, 
zkuste přijít na to, co vás z ní vyhazuje. 

V rovnováze budete hned, když vyškrtáte všechno, 
co vašemu srdci nesedí. 

 
Co to vzít z téhle stránky?  
Pak už nebudete sahat po televizním ovládači nebo prášcích na 
uklidnění a radši se půjdete s chutí projít. A cítit a vnímat 
všechny barvy, vůně, nádheru kolem sebe. 
Všechno pravé bohatství. 
A až si půjdete zameditovat, zacvičit hodinu yogy, přihlásíte se 
na kurz osobního rozvoje, pak to uděláte vědomě a proto, že 
vám to přináší radost, že vám to rozšíří obzory, prohloubí váš 
potenciál.  
Ale chodit na takové akce, uspávat se umělými prostředky, 
protože se zas a znovu cítíte vyhození z rovnováhy, to si žádá 
zamyšlení. Zamyšlení nad tím, co v životě děláte a dělat nechcete. 
 
Také jsem se na čas takhle krásně uspávala. 
Ale pak mi došlo, že je to jako přešlapovat v čekárně. Že je tady 
něco, co musím změnit a pak i tu yogu budu zase vnímat pro 
její účinky, pro ní samotnou. A nebudu mít potřebu se k ní 
doslova uchylovat jako o pomoc. Že se musím dobrat jádra, 
odkud můj nesoulad vychází a ten odstranit. Třeba to, že 



setrvávám ve vyhořelém vztahu, nebo že se nevěnuji svému 
poslání.  
 
Přesně tohle jsem si uvědomila v období, kdy jsem se nemohla 
rozhoupat a skočit do mého snu o psaní. Došlo mi, že se 
vždycky těším, jak si zacvičím, ale hlavně proto, že to ze mě sejme 
stres. 
Jenže to je potom pořád stejné... nabiju se – vybiju se. Nic 
z toho nezůstává a nepokračuje dál. 
Že jsem vlastně jako přesýpací hodiny. Písek se z jedné nádobky, 
která se naplnila, se zase vysype. A tak furt dokola. 
 
Když jsem potom vykročila na cestu psaní, v mém životě se okamžitě 
rozsvítilo. 
Mozek se mě ale ze všech sil snažil nepustit. Snažil se mě 
všemožně zastrašit a oblbnout. Spouštěl v mé mysli potenciální 
obrázky toho, jak krásně může zase začít fungovat má současná 
cesta, když se trochu „přinutím“ a „vymyslím“ nějakou pěknou 
kolekci. 
Proč se vzdávám? Proč opouštím něco, co tak pěkně fungovalo a k čemu 
stačí jen trocha „úsilí“? 
I když pravda byla jinde. 
Ale tu nám náš chytrý mozek nepřipomene. Tu mistrně 
zamaskuje vzpomínkami na to, jak dobře věci fungovaly, když 
jsme je dělali s láskou.  
 
A i po té, co se rozhodneme skočit, to mozek zkouší dál. 
Na začátku nové cesty, kdy jsme ještě celí nesví a zranitelní jako 
novorozeně.  
A právě tehdy musíme k hlasu srdce přilnout ještě víc. Plně mu 
důvěřovat a o svém rozhodnutí nepochybovat. Jít novou cestou 
vpřed. Neohlížet se na to, co jsme opustili. Vzpomínat s láskou 



na všechno, co jsme dohromady prožili. Ať to bylo naše 
povolání, ať to byla nějaká osoba. 
Hřát na srdci vděčnost a krásné vzpomínky, ale jít dál. A vytrvat. 
Nezačít se bát a novou cestu, třeba po malých krůčcích a hlavně 
zase s čistou radostí, od té nuly „budovat“.  

 
Nebojte se opustit a vzdát se toho, co jste do teď „budovali“, 

když přijdete na to, že to není vaše pravá cesta, 
nebo že už vás to nebaví. 

 
Nelitujte opustit cokoliv, co brání vašemu srdci prožívat čistou 
radost. Nezůstávejte připoutaní jen proto, že jste investovali 
spoustu energie, času, peněz. 
Vždyť ty okamžiky za to stály, ty už jste si tak jak tak prožili i 
užili. Teď litujte jen dalších okamžiků, času, dalších peněz a 
vaší energie, které směrem, u kterého víte, že není váš, 
investujete. 
Jakákoliv investice, peníze, to získáte zpátky, když začnete 
dělat, co vás baví. A hlavně získáte zpátky vaší radost, kterou si 
za žádné peníze na světě, i kdyby jste je vlastnili všechny, 
nekoupíte.  
 

A navíc, co určitě nezískáte zpátky, je váš čas. 
Dělejte s ním to nejlepší. 

Ten máte, stejně jako tenhle život, jenom jeden. 
 
A tak, pokud se vás tato slova dotkla a pokud potřebujete právě 
teď něčím zahýbat, můžete s prvním krůčkem začít právě teď.  
A jak? 
Samozřejmě s úsměvem a také tak trochu kouzelně. 
Protože se teď společně nacházíme ve světě bez hranic, ve 
světě, kde čáry a kouzla fungují, protože máte svůj Lexikon 



kouzel a víte, že to vůbec není divné, i když jste dospělí, zkuste 
si teď představit, že vlastníte také Arabelin kouzelný prsten. 
Kdo neznáte princeznu Arabelu, napovím, že je to prsten, 
kterým stačí otočit a splní vám jakékoliv přání. 
A tak si to představte. Zářivý prsten na vaší ruce. 
Tím prstenem nyní otočíte spolu s přáním, ať se proměníte 
z přesýpacích hodin na člověka, který se může svobodně 
rozhodnout, že bude dělat to, co ho baví a co naplňuje jeho 
srdce přirozenou radostí a vášní. 
Protože to přesýpací hodiny bohužel nemohou. Ty se budou 
přesýpat stále dokola a vůbec nikam se nepohnou. 
 
A spolu s tímto kouzlem v sobě probuďte odhodlání a pak prostě vyrazte. 
Začněte odkudkoliv. Je přece o tolik lepší chodit po světě jako 
člověk, než stát někde v koutě, ať už v podobě přesýpacích 
hodin nebo jiné neživé „bytosti“ a nechat na sebe padat prach. 
 
Dám ještě jeden příklad, co mě tak napadl. 
Viděli jste někdy děti, že by řekly:  
„Potřebuju si zameditovat, abych si vyčistil mysl? Abych se zbavil stresu 
a napětí?“  
Možná máte jinou zkušenost, ale já neznám žádné dítě, které 
by něco podobného vyhledávalo. A nikdy jsem nic takového 
neslyšela.  A proč? 
Protože když jsme dětmi, věnujeme se jednoduše tomu, co nás 
ze srdce baví. A ani nás nenapadne se toho vzdávat. A tak jsme 
stále plní energie, záříme radostí, milujeme život. Jsme v pohodě 
a beze stresu. 
Jsme pořádně slyšet, když si užíváme naší hru. V okamžiku, kdy 
se na nějakou její část začneme soustředit, se ztišíme, a pak 
ticho vystřídá smích, spontánní hlasitý pokřik. Všechny emoce 
a všechny nápady jdou hned ven, na světlo. Chceme se do nich 
pustit hned a naplno.  



A tišit se? Tišit volume našeho vnitřního rádia? Vzdávat se naší 
vnitřní melodie? Proč bychom něco takového dělali? To nedává smysl.  
 

Nic se netiší a nic se nemedituje, 
nic se neskrývá, ani nedrží na uzdě. 

Vše se žije tak, jak se cítí, že se žít chce. 
Protože jiná cesta ani neexistuje. 

 
A ještě jedna moje konkrétní zkušenost, teď z „oblasti“ vztahů 
aneb jak nás setrvání v tom, co nesedí, může málem stát náš 
vlastní svět. 
Dřív jsem pořád jásala a byla slyšet. I když už mi bylo daleko 
víc, než osmnáct. A také jsem meditovala a cvičila yogu. Protože 
mě to moc bavilo. Bylo to „něco navíc“ k tomu, co mě 
doopravdy naplňuje a baví. Nedělala jsem ty věci proto, abych 
našla vnitřní klid a mír. 
Měla jsem vnitřní klid a mír a radost a vášeň v srdci. Jásavou 
duši a v očích jiskry. Živila jsem se tím, co mě ze srdce nejvíc 
baví, zažívala lásky i zklamání, adrenalin a hodně 
dobrodružství.  
A pak jsem se pustila do vztahu s člověkem, který, i když se 
zprvu nezdál, byl úplně dospělý. Věkem v občance jsme se lišili 
jen o rok, ale on byl zkrátka dospělý a já byla naivním dítětem, 
stále víc a víc v jeho očích. 
A tak jsem časem, co jsem žila vedle něj, protože jsem pevně 
věřila, že mu mohu pomoci spatřit svět, na který zapomněl, 
začala také dospívat. 
A nakonec to nebyl on, kdo znovu začal vidět svět, ve kterém si 
i dospělí mohou hrát, ale byla jsem to já, kdo začal vidět šeď i 
tam, kde nikdy před tím nebyla. 
 
 



S láskou k životu vidíme všude úžasné příležitosti, možnosti, 
svět bez hranic. 

Se zavřeným srdcem vidíme akorát překážky 
a bezvýchodné situace, nástrahy a nebezpečí. 

A jsme doslova jako zakletí. 
 

Strávila jsem vedle takhle zakletého člověka několik let. A 
málem mě to stálo vlastní svět. Proto znám ten rozdíl. Dřív 
jsem myslela, že všichni pořád víme, že náš svět je kouzelný. Že 
jsme nezapomněli, jak kouzlit, i když jsme trochu dospěli.  
Jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Mě to nezabilo, za což 
blahořečím zbytku neutlumeného volume mé vnitřní melodie, 
která mě včas donutila ho zase pořádně zesílit a začít tančit 
podle hudby, kterou miluji. 
Jen co jsem poslechla a ze začarovaného lesa odešla, můj svět 
ožil a já se postupně, po kouscích začínala rozpomínat na to, že 
dřív jsem nejraději meditovala s očima otevřenýma dokořán. 
Rovnou se životem, který jsem v každém jeho okamžiku 
milovala. 
Byla jsem tehdy tolik šťastná, že znovu vnímám vášeň, život, 
zábavu a dobrodružství, co visí ve vzduchu na každém kroku. 
Svět bez hranic se zase otevřel, když jsem opustila to, co trápilo 
mé srdce a dovedla připustit, že ne pokaždé můžeme pomoci 
druhým rozpomenout se na ztracený svět. 
 

Ale rozhodně se, pokud chceme, můžeme v každém okamžiku 
rozpomenout na náš vlastní svět. 

A ten, kdo bude chtít tančit na parketu bez hranic, 
se k nám sám s radostí přidá. 

 
A společně pak s úsměvem na tváři můžeme kráčet ulicemi bez 
šedi. Vyrazit na novou cestu. Klidně novou, ale hlavně šťastnou, 
hlavně pravou, hlavně pořád ze srdce. 


