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Vše v životě je opředeno barevným příběhem, a každý příběh má svůj začátek. Začátek 

jedné kapitoly - příběhu života se dá jen těžko ohraničit, jelikož ten příběh samotný začíná 

zrozením. Tudíž začneme s příběhem zde … 

 Jednoho srpnového odpoledne, před 29 lety jsem přišla na svět. Dle slov mé matky má 

cesta na tento svět pro ni vůbec nebyla procházkou růžovou zahradou. Byla velice mladá a moc se 

těšila na svou holčičku, které se z jejího lůna vůbec nechtělo. Dávala si na čas … a nemohla si 

vybrat vhodnější dobu, než dobu po obědě, kdy se zrovna střídali šichty doktorů v nemocnici. 

Nebylo to snadné, nedaly mi dostatečný prostor a tak maminka skončila s obrovským množstvím 

stehů a ztratila hodně krve.  

 Neusnadnila jsem mamince ani kojení, bradavky měla rozkousané do krve, že pak ani 

nemohla kojit. Jako miminko jsem byla ale velmi čiperná, hodně brzo jsem začala zvedat hlavičku 

a v necelém půl roce jsem se již začala stavět na nohy. Dětská doktorka žasla nad tím, co se mnou 

maminka dělá, že jsem tak šikovná. Maminka se mnou nedělala nic . Musím se smát nad 

historkami, které mi maminka občas vypráví –  

 V mém útlém dětství jsme měli na samotě u lesa statek skládající se z několika set ovcí, 

desítek králíků, slepic, hus a kachen a v neposlední řadě jsme měli též prase. Což obnášelo pro mě 

velikou škálu různorodých dobrodružství.  

Maminka se mi snažila připravovat různé ovocné kaše tak, jak to bylo doporučováno, co je 

pro děti vhodné – ale Mája ne, ta je akorát plivala a chtěla žužlat jedním zubem celé jablko. V půl 

roce při zabíjačce ji nejvíc chutnala krvavá polévka a v necelém roce jsem poprvé „utekla“ z domu. 

Maminka říká, že od doby, co jsem se naučila chodit, si dělám, co chci . Na dobu, kdy jsme bydleli 

na vesnici, velice ráda vzpomínám a kupodivu, ač to byla doba do mých pěti let, na ni mám nejvíce 

vzpomínek. Zbožňovala jsem to tam – hrávala jsem si s králíky, až mi jeden málem ukousl 

ukazováček, kuřátka jsem si dávala do zadní kapsičky u tepláčků, až jsem je chudinky prý kolikrát 

na písku zasedla, když jsem na ně zapomněla a chodila jsem sbírat vajíčka k beranům, ke kterým se 

neodvážila ani maminka. Maminka na tu dobu vzpomíná tak, že je vůbec zázrak, že jsem to 

přežila, jelikož jsem byla každou chvíli v trapu. Ač mě neustále hlídala, stačilo, že se otočila a já 

jsem byla ze zahrady pryč – pak mě hodiny hledala po okolí, ve vesnici – někdy mě našla u sousedů 

ve vesnici, když jsem za nimi šla na návštěvu, jindy jsem vycházela z lesa s bundičkou plnou 

žampionů a jednou jsem prý došla až na nejvzdálenější pastvu, která byla od domu několik 

kilometrů, kde tatínek pásl ten den ovce a přišla jsem s ním domů až večer, kdy už mamka byla 

málem šedivá. Jednou jsem také spadla do močuvky , to zas když jsem byla na „útěku“ . 

Dodnes si vybavuji, jak mě mamka od té močuvky sprchovala, jak ze mě stékala ta špinavá voda. 

Na výprasky, které jsem kvůli tomu prý pravidelně dostávala, si vůbec nepamatuji . Dle 

maminčiných slov, jsem byla venku pořád – když pršelo, jen jsem si vzala holinky a pláštěnku a šla 

jsem si hrát na písek. Doma mě to bavilo prý jen chviličku a to vždy jen těch 10 minut, co mi trvalo, 

než jsem všechny hračky, které mi mamka po týdnu uklidila, zase vyházela ze všech fochů a krabic 

. Poté co se rodiče rozvedly a my se s maminkou odstěhovaly do jejího rodného města na 

Šumavu, si vzpomínám na to, jak mě doma nutila jíst – já plakala, a seděla u stolu ještě hodinu 

potom, co rodiče poobědvali. Dle maminčiných slov jsem byla hubená jako lunt a nesnědla jsem 

ani rohlík denně a jediné, co jsem tehdy jedla, byla samá kyselá nedozrálá jablka a různé jiné plody, 

které jsem kde na zahradě a u sousedů splašila .  Z dnešního pohledu se tomu musím smát, 
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jelikož vše, co se učím ve škole je pravda … děti ví, co je pro ně dobré a vzhledem ke své 

konstituci už jsem jako malá věděla, co mám jíst .  

Školní docházka sebou přinesla i povinnost chodit na kroužek o náboženství. Moje 

prababička byla velice pobožná. Přála si, abych s ní chodila do kostela a abych šla ke svatému 

přijímání. Tudíž jsem od první třídy docházela pravidelně na hodiny náboženství. Nejvíce mě bavilo 

vybarvovat si různé obrázky, do kterých jsme vždy dle tématiky měli malovat „dobré skutky“ – za 

každý dobrý skutek např. namalovat na obrázku s 12 apoštoly a prázdnými talíři jedno jídlo . Jídla 

jsem tam namalovala dost, bez ohledu na to, zda jsem dobré skutky dělala či nikoliv . Do kostela 

jsem chodit musela, protože si to přála babička a tak i v tom kostele jsem si našla své – potom, co 

jsem zjistila, že tam zpívá skupina hudebníků, se mnou babička musela chodit do první lavice, 

abych na hudebníky viděla a mohla s nimi zpívat . Moc jsem nechápala, o čem se v kostele mluví 

a proč musíme chodit zrovna tam.. že přece Bůh nemůže být jen v tom kostele.. o takovýhle 

věcech jsem ale jako malý špunt nemohla vůbec mluvit. To byly pouze mé myšlenky, které v mé 

hlavě zůstaly až donedávna. Když mi bylo asi osm nebo devět let, stoupla jsem si před obrovský 

růženec, který mi visel na stěně před pokojíčkem a v hlavě mi běžely myšlenky o Bohu, jak mi ho 

ukazují v kostele a o mé představě Boha – nedokázala jsem to popsat, ale mluvila jsem s ním 

a říkala mu, že vím, že existuje, ale ne v té formě či podobě v jaké mi ho předkládají v kostele.. 

a s čistou hlavou jsem šla dál.. Nikdy jsem se o tom neodvažovala mluvit, doma jsem v té době 

nemohla – jak by se na mě asi koukali, a prababička by z toho mohla ještě dostat infarkt, nebo 

bych si vyslechla přednášku o tom, jak se rouhám. Teprve před rokem jsem se s tím poprvé svěřila 

mamince.  Před více než rokem, kdy má cesta začala nabývat jiný směr než doposud.. 

Než se k tomu ale dostaneme, předcházela tomuto vývoji velice důležitá etapa v mém 

životě. Ve dvaceti letech jsem se po dvou měsíční známosti vdala a odjela s dotyčným pracovně do 

Bruselu. Proč jsem to udělala? Tenkrát jsem si nedovedla představit, že bych odjela do zahraničí 

sama.. Potřebovala jsem mít někoho, s kým budu moct jet a tak jsem si dotyčného do svého života 

přitáhla. Potřebovala - psychicky, pro můj výjezd do zahraničí to nebyla podmínka – byla to spíš 

podmínka mé duše.. Řekla jsem si, že pokud to má vyjít, tak to vyjde a že nás zahraničí buď stmelí 

dohromady, nebo pak půjdeme od sebe – jiná varianta totiž nebyla.. V Bruselu jsem si procházela 

velice těžkým obdobím, kdy jsem ztratila sebe samu – nevěděla jsem, kam jsem se ztratila a kde se 

mám opět najít. Nebyla jsem to já, „mé světlo“ bylo pryč a já nevěděla, jak jej mám opět najít. Byla 

jsem na to sama. Úplně sama. V té době, ač jsem tam žila s manželem v jedné domácnosti, bylo to 

jako by spolu žili dvě odlišné entity – připadala jsem si jako kus inventáře, než jako partnerka. 

V tomto období kdy jsem zažívala stavy těžkých depresí, aniž bych o tom věděla, že skutečně 

těžkými depresemi procházím (to jsem se dozvěděla až po svém návratu zpět do Čech, když jsem 

náhodně četla článek o symptomech depresí), se mi do rukou začali dostávat různé knížky.  „Moje 

cesta poznání – může se to stát i Vám“, od Marcela Vaneka – kniha, kterou jsem dostala od své 

tety, jež pomáhala Marcelovi s korekturami. Jednoduché praktiky jsem vyzkoušela a ono to 

fungovalo.. Pak jsem postupně přečetla asi ještě další dvě knihy, které napsal. Už tehdy se mi ta 

cesta otvírala, ale evidentně jsem ještě nebyla plně připravena. 

Po pěti letech v Bruselu se blížil termín mého návratu – návrat byl opravdu takový, o jakém 

se mi nesnilo.. Ve skutečnosti byl ale přesně takový, jak jsem si jej „vysnila“. Tři měsíce před 

ukončením mého – našeho pobytu, kdy už jsem nevěděla, co mám pro záchranu manželství 

udělat, jsem se rozhodla, že na sobě musím začít pracovat. Měla jsem problém se žárlivostí 
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a obávala se „nejhoršího“. Byla jsem ochotná udělat vše, abych se změnila, nejen pro záchranu 

manželství ale i proto, abych se sama cítila lépe. Na internetu jsem si našla kontakt na kinezioložku 

a domluvila si terapii. Neřešila jsem, zda to bude správná osoba – na internetu jich bylo spousta, 

ale zrovna její webové stránky mě zaujaly. Výsledek terapie má očekávání dalece předčil. A stalo 

se to, že po dvou týdnech od terapie se se mnou manžel rozešel. Já jsem ale viděla – a začala 

chápat, jak věci fungují.. A to byl teprve začátek .. 

Život se mi náhle otevřel, opět se mi rozevřela křídla, jež byla celou dobu svázána za mými 

zády, a já si v těch těžkých chvílích našla to pozitivní, na co jsem soustředila svou pozornost. Přes 

všechny smutky a slzy jsem byla šťastná a poslední tři měsíce v Bruselu, ač to pro mě byly 

nejbolestivější měsíce v mém životě, byly zároveň ty nejhezčí, které jsem tam prožila.  

Po mém návratu do Čech se na mě začalo vše valit jako balvan a já si nepřála nic jiného, 

než od všeho utéct někam daleko.. a za dva týdny od tohoto přání mi volal velvyslanec z Bukurešti 

a nabídl mi tam místo zástupce konzula. Bylo září 2009, odjet jsem měla v prosinci. Začala jsem se 

tedy připravovat na svůj výjezd a novou práci v zahraničí. V listopadu mě začalo bolet pravé 

koleno. Toto koleno mě už jednou bolelo – to mi bylo patnáct a byla jsem akorát na letní brigádě 

v německém hotelu, kde jsem pracovala jako servírka. Už tenkrát mi vyhrožovali operací. A teď to 

začalo bolet tak, že jsem pořádně pajdala. V Praze jsem byla ráda, že mě v jednom centru přijali, 

jelikož ve dvou nemocnicích mě odmítli s tím, že tam berou přímo již na operace, a když jsem 

neměla úraz, tak mám jít do rehabilitačního centra. Byla jsem z toho v šoku, jak vůbec v Praze 

něco takhle může fungovat a litovala jsem toho, že nejsem doma na Šumavě, kde by mě bez 

problémů ošetřili. Začala jsem tedy docházet na rehabilitace, trošku jsem nepochopila, jak mi 

doktorka bez rentgenu a čehokoliv jiného předepsala terapii, ale neřešila jsem to, chtěla jsem se 

uzdravit.  

Pak jsem narazila na dívku, která tvrdila, že je léčitelka. Dělala tzv. „reconnection healing“ 

– což mělo být léčení vesmírnou energií. Jelikož jsem nikdy nebyla zásadně proti alternativním 

způsobům léčení, domluvily jsme se tedy na léčení. Zážitky z tohoto léčení jsou velice důležitou 

částí mého životního příběhu, a mé cesty. Nic se neděje náhodou a vše má svůj důvod a smysl – nic 

není špatné..    

Léčení probíhalo dohromady třemi setkáními. Při prvním setkání jsem zažívala různé 

pocity – ležela jsem tam a říkala si, že jsem asi magor a musela jsem se tomu culit, protože mi to 

nepřišlo „normální“. O tyto pocity jsem se s Lenkou podělila – cítila jsem, jako by má duše 

vystoupila z těla a vznášela se nad mým tělem. Pak jsem ji cítila za sebou - koukala se na mě / 

koukala jsem se na sebe, jak tam ležím. Nehledě na to, že mě začaly brnět a pálet dlaně. Po těle 

jsem cítila chlad a tu a tam mě někde cuklo. Lenka mi vyprávěla o tom, jak vídá při léčení anděly, 

kteří jsou při léčení přítomni.  

V té době jsem navštívila seminář Vincenta Bridgese, světová špička a odborník na 

Nostradama, okultní vědy a alchymista.  V Praze přednášel o Nostradamovo proroctví a roce 2012. 

Byl říjen 2009. Ačkoliv jsem nikdy na žádné podobné přednášce nebyla, informace o roce 2012 

mně natolik zasáhla, že jsem věděla, že je to pravda - - - a na tuto přednášku jsem šla. Přednáška 

byla fascinující. Věděla jsem, že mluví pravdu - - - mimo jiné se také zmínil o jiných entitách 

a paralelních světech a tvorech, které vídával, když se mu otevřelo třetí oko. Také nám dal návod, 

jak si třetí oko otevřít – a já to začala praktikovat … 
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V té samé době jsem začala skládat básně a složila jsem tyto básně: 

 

Matičku Zemi mnoho lidí obývá, 

proto jí nic jiného nezbývá – 

apokalypsa = změna – pomalu přichází – 

proč se na mě jako na blázna lidi tváří?! 

Své srdce otevřít a naslouchat svému 

podvědomí, 

poslechnout si rytmus srdce, 

stejné jako rytmus naší země… 

na zimní rovnodennost budou se dít divné 

věci, 

jež všechny naše pohledy od základu změní.. 

magické tři roky před námi … 

co bude pak, já netroufám si říct.. 

proto oslovuji Vás – otevřete srdce svá –  

je to jen na NÁS !!! 

–jaký svět chceme mít,  

takový ho musíme i žít ! 

Negativní energie – 

kliď se pryč, ty zrádná zmije – 

rozpustit tě v naší lásce, 

je to jak na filmové pásce … 

 

 

 

Dneska už středa je, 

i ledovec z toho roztaje ;-) 

první kapka, druhá, třetí .. 

„kap“ už k zemi letí .. 

čirý to ledovcový tok, 

já budu mít z toho šok .. 

přírodních krás tu na tisíc, 

leč my raděj létáme na měsíc .. 

JEN otevřít oči dokořán .. 

vězte, je to dobrý plán ..  

nebojte se krutých ran .. 

ze srdcích svých lásku darovat, 

teď už nestačí jen plánovat … 

radosti mezi námi málo je, 

ty špatnosti to nepřebije .. 

otvírám vám mysl svou, 

nejděte sami tmou .. 

společně novému začátku svíce 

zapálíme, 

čím víc nás bude, tím rychleji to 

rozhoříme .. 

k prioritám života opět přilnout .. 

nikdy už na to nezapomenout 

a na vavřínech neusnout .. 
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Další „reconnection“ léčení bylo ještě intenzivnější než to první. Cítila jsem obrovskou 

energii. Lenka dýchala velice zhluboka. Má duše z těla vysloveně lítala, bylo to neuvěřitelné.  

Lenka mi také doporučila knihu, kterou napsal Eric Pearl, ten muž, u něhož byla na 

semináři „reconnection healing“. Tuto knihu o tom, jak se dostal k léčení, jsem jedním dechem 

přečetla. Bylo fascinující, že jsem měla podobný zážitek v dětství, který on popisoval ve své knize – 

a tehdy jsem si také uvědomila, že to, co jsem jako malá prožila a přičítala to halucinacím, žádné 

halucinace nebyly… O tomto mém zážitku jsem do té doby s nikým nemluvila – však se to také 

stalo, když mi byly čtyři roky nebo pět. Tehdy jsem měla hodně vysoké horečky, byla jsem 

u babičky, která se o mě starala. Ten den babička upekla koláč.. V noci jsem se vzbudila, sedla jsem 

si na postel a koukala do chodby, která byla přímo naproti postele – chodba vedla podél pokoje – 

a zleva doprava – směrem do kuchyně jsem viděla jít za sebou tři „sudičky“, prošla jedna, druhá 

a ta třetí se na mě otočila a dala si prst před rty na znamení toho, že mám být tiše.. Vím jen, že mi 

v hlavě běžela myšlenka, že sní ten koláč, který babička upekla.. Opět jsem si lehla a usnula jsem. 

Pověděla jsem o tomto mém zážitku mamince teprve před rokem. Proč? Mno, kdo ví… třeba by 

mě tenkrát poslali na vyšetření do blázince, nebo by to přičítali vysokým horečkám, kterým jsem 

to ostatně přičítala i já… V této době se ale také děly jiné věci, na které jsem si vzpomněla právě 

díky Lenčinýmu léčení – u babičky jsem měla a zažívala zvláštní stavy, které jsem si více méně 

vyvolávala sama a bavilo mě to  - byla to pro mě hra -  sedávala jsem na gauči a najednou jako 

bych sama sebe viděla zezadu… a různě jsem se oddalovala… někdy to šlo snáze, někdy to trvalo 

delší dobu, než se mi to podařilo…Na tyto stavy jsem si ale vzpomněla právě při tom léčení – že 

jsem to již dříve zažívala… 

Jeden den jsem byla velice intenzivně v myšlenkách zaměřená na jednu osobu, posílala 

jsem jí lásku a pozitivní energii, jelikož měla velmi těžké období. Měla jsem akorát jedno ze školení 

na svou budoucí pozici v Bukurešti, když se to stalo … „Uviděla“ jsem siluetu svého anděla – stál 

za mnou, vysoký, s dlouhými vlasy a dlouhým pláštěm. Dotkl se mých ramen a v tom samém 

okamžiku mnou projel ledový blesk - tzv. husí kůže. A zmizel.   

Od té doby vím, že když mnou projede „husina“, je to znamení od mého anděla – a vím, že 

to co právě dělám nebo čtu je to správné a pravé.  

Léčení dopadlo tak, že jsem začala přemýšlet nad tím, co mi koleno tou svou bolestí chce 

říct, a že zřejmě odjíždět nemám, jelikož chci od všeho utéct a že to zřejmě nebude dobrý nápad, 

jelikož sama před sebou nikam neuteču a že je na čase se všemu postavit čelem… A tak jsem se na 

základě několika událostí rozhodla, že nikam neodjedu. Do dvou týdnů od tohoto rozhodnutí  

jsem si našla novou práci a dala jsem na ministerstvu výpověď. Potom jsem si došla ještě 

k doktorovi v mém „rodném“ městečku na Šumavě, kde mi udělali rentgen a dali mi injekci. 

Koleno do pár dní přestalo bolet… 

Po tom všem, co jsem prožila, jsem potřebovala čas, abych vše vstřebala… a život dál 

ubíhal až do té doby než mi kamarádka doporučila onu knihu, která toho červíčka zvědavosti 

uvnitř mého srdce, jež tam byl zaset, opět probudila k činnosti. Kniha „Sensei ze Šambaly“ byla 

osudová a zlomová v mém dalším spirituálním vývoji… Autobiografický příběh sedmnáctileté 

dívky z Ukrajiny, které byl diagnostikován nádor na mozku, ukazoval změnu ve vnímání života, 

když zjistíte, že vám zbývá už jen určitá část života – vše přehodnotíte a začnete vše vnímat 

jinak… Dívka se začala věnovat se svými přáteli kung-fu, jelikož milovala filmy o kung-fu – stejně 
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tak, jako jsem je zbožňovala kdysi já (a pořád je vlastně zbožňuji, hlavně pasáže příprav a tréninku 

bojovníka, které nejsou jen o té fyzické přípravě ale také o disciplinovanosti, s nevysloveným 

nábojem spirituálna - - -). Po pár týdnech neúspěšného hledání se její partě podařilo najít učitele, 

který se jevil, že je ten správný – a byl  - nazývali ho dle kultury bojového umění Sensei. Již 

zakrátko se ukázalo, že to nebyl jen tak obyčejný učitel bojového umění. Učil je také meditacím 

a odpovídal jim na jejich zvídavé otázky ohledně života.  Po přečtení již prvního dílu knížky jsem si 

přála takového učitele také najít. Už jako malá jsem chtěla chodit na karate, ale v našem městečku 

to v té době ještě nebylo možné. A teď se má touha opět probudila… Ale otázka byla – jak mezi 

těmi všemi najdu toho „správného“ učitele?! Vůbec nešlo o zvládnutí bojové techniky, ale 

o duchovní nadhled, soulad. O pochopení a uzemnění sebe samé. Můj vzor a představa byla jasná -  

„Sensei“. A jak už to v životě bývá – když je žák připraven, učitel se vždycky najde… 

Kamarádka mi doporučila dokument „Ájurvéda – umění bytí“, který jsem shlédla o jednom 

víkendu až čtyři měsíce po tom, co mi o něm prvně řekla. V té době už jsem četla druhý díl 

Senseie. Dokumentem jsem byla ohromená. Maminka mi dva dny na to zavolala a poprosila mě, ať 

jí koupím na slevovém portálu na internetu nějakou masáž pro její kolegyni – a na co jsem na 

portále nenarazila?! Na ájurvédskou masáž!!! Neuvěřitelný – ale pro ty, jež ví, jak vše funguje - - -  

Koupila jsem jí tedy voucher a rovnou se podívala na stránky centra, ve kterém masáže probíhají. 

Co jsem tam nenašla?! Kurz „základy ájurvédy“ – a víte, kdy měl probíhat? Začátek byl za dva dny 

 a měli ještě místo!!! Sice bylo krásné počasí a kurz probíhal celý víkend, ale já jsem tam prostě 

musela jít! Kurz mě jen utvrdil v tom, že mně to opravdu zajímá – chtěla jsem se dozvědět 

mnohem víc. Zeptala jsem se tedy Toníka, kde a u koho se ájurvédu učil - - -  

A jak to bylo dál?  Poslala jsem si přihlášku ke studiu a přijela na KUTI na srpnový festival 

– okamžitě jsem věděla a cítila, že jsem na tom správném místě… 

Takže žádné kung-fu  ale ájurvéda - - - svého Senseie jsem našla zde… 
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V životě plno vrcholů hor zdoláme, 

pádů do hlubin si též neodpíráme… 

Však světlo se vždycky objeví, 

nikdy se úplně neztratí… 

Životu smrt přísluší, 

neznamená to však zánik duší… 

Sláva to nové přeměně, 

novému poznání, jež je nasnadě…  

 

 

 

Krásné je zdolat vrcholky hor, 

nebyl to tak lehký úkol… 

v ničemném to nimrání, 

oslepíš dřív, než zříš = než to všechno 

pochopíš… 

otevřít očí pár, 

do svých srdcí vpustit slunce žár… 

očistné to vědění.. 

o kterém nemáme ani ponětí… 

dobrých přátel se držeti, 

a cesta tvá přijde ti naproti… 

budem společně rozjímat 

a s láskou vše nové přijímat… 

 

 

 

 

Óóó, ty ubohý člověče, 

za jehož slovy krev teče –  

od tebe raděj dál, 

lidí jako ty je plný světa sál - - - 

miluj bližního svého jako sám sebe – 

toť základ dobrého, 

v každé roční době –  

každá tvá myšlenka, 

se zpátky k tobě navrátí, 

je to tvá volba, tvůj výběr, 

zda zloba či štěstí 

v tvém životě září… 

 

 

 

Bez intrik, lží a pletichů, krásný život by to byl 

- - -  

každý snad již o tom snil - - -  

však snem to zůstat nemusí, 

všude kol nás odpovědi visí… 

projít si bahnem k poznání 

–co špatné je, v dobré se nezvrátí - - -  

cítit svým srdcem, 

řídit se vnitřním pocitem 

–jsme tu právě teď, 

pak zbyde z nás jen prach a smeť –  
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Ranní slunko do oken mi svítí, 

chybí mi tu jen vůně z kvítí… 

Rozzářen je celičký náš svět,  

mladý to poupě květ… 

Každičkou myšlenkou se o něj s láskou starati 

a již více se nebáti.. 

Svá srdce dokořán otevřít, své nitro tak pročistit… 

Přichází čas změn, je nutné podotknout jen, 

každý svůj čas má i svého průvodce.. 

Každý je pln inspirace… 

Je čas se na své nitro zaměřit, 

jsme krásní a plni světla – jen se zřít… 

Umět milovat své tělo… Sami sebe… 

Společnou láskou ozdravit naši matku Země… 

Důležité je co právě prožíváme, 

minulost zanechat – to už nejsme my – 

nyní novou představu máme – 

naše Krásné láskyplné Nové MY… 
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Pomalu přemítám… vůbec nic však nevnímám… 

v hlavě pěknej brajgl mám… 

co jen já s tím udělám.. 

Energie nasnadě, 

všechno má být tak jak je.. 

pomalu otvíraj se brány duší.. 

jen málokdo z nás to tuší.. 

srdce z toho jak zvon buší.. 

zlé duše nás však nevyruší.. 

síla z vesmíru pochází.. 

rukama mi prochází.. 

je to nejčistší energie, která naše těla propojuje.. 

síla srdce, hmotnost lásky.. 

je to jak v pohádkách, však bez nadsázky.. 

k prioritám života nutné je zpětně se uchýlit, 

není to žádná novota, 

všichni už to musí vycítit… 

spojme naše síly, naše duše, 

obohaťme sebe sami, v pokoře.. 

žíti lépe bude se hned všem… 

zvítězíme nad tím zlem… 
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Profil 

Mája Rychtárechová 

Chci být lepším člověkem - sama pro sebe, tím pádem budu lepší i pro své okolí – to je můj cíl, který 

naštěstí nemá hranice . 

 

Zaměstnání: asistentka 

Záliby: tenis, tanec, příroda, malování a skládání básniček  

Tel.: 606 434 105 

Mail: maryrychtarech@gmail.com 

 

 

Hledáte nový svět? 

Přestaňte jej hledat. 

Začněte jej tvořit. 

 

 

NAMASTE 


