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Předmluva 
 
 
 

   Milé čtenářky, milí čtenáři, 
 
   tato kniha vznikla před několika lety a původně jsem jí 
pojmenovala Na cestě. Můj velký sen o tom, že jednou budu psát 
inspirativní knihy, co budou druhé motivovat k životu v radosti 
a víře ve hlas vlastního srdce, se tehdy spřádal v mých 
představách, zatímco jsem se věnovala navrhování oblečení pro 
vlastní značku, což byl jiný splněný sen. 
Knihu jsem tehdy vydala ve vlastním malém nákladu několika 
desítek kusů a prodávala přes svůj internetový obchod spolu s 
oblečením. Tušila jsem, že navrhování šatů je jen barevnou 
magickou zastávkou na mé životní cestě, která má docela jiný 
cíl, než dělat svět a lidi hezčí jen na povrchu. Z celého srdce 
jsem si přála, a to vlastně od doby, co si vůbec dovedu vybavit, 
pomáhat lidem rozsvěcovat krásu jejich osobnosti hlavně 
zevnitř. Zažehávat jiskru v očích, v duších. Jiskru opravdového 
života, který má pořádný spád a šťávu a je v něm legrace a také 
harmonie a hlavně čistá radost z docela obyčejných věcí. Ta 
spontánní čistá radost je, řekla bych, v životě jednou z 
nejdůležitějších. To ostatní už se nějak připojí.  
A tak je to tady. Sen se díky pár skokům do prázdna, vytrvalosti 
a dalším ingrediencím, co člověk ochutná, když opustí brány 
jistot, splnil. Ono to vlastně ani jinak nejde. Věci ze srdce se 
dřív nebo později, pokud je po cestě nevzdáme, splní. Kniha 
Cesty radosti, lásky a štěstí (s původním názvem Na cestě) se 
dočkává svého opravdického prvního vydání pod mým 



nakladatelstvím PLÁŽ, které vzniklo přede dvěma lety (v roce 
2016), kdy jsem se odhodlala pustit se do velkého snu o psaní 
naplno. 
Jako první jsem vydala inspirativní příručku Můžeš vše, co chceš, 
která se stala bestsellerem a pomohla už mnoha lidem vrátit 
radost do každodenního života a najít sami sebe. Na PLÁŽI 
vznikly během těchto dvou let další tři knihy, které spolu s 
první pomáhají lidem víc se smát, začít znovu snít a věřit ve 
vlastní sílu dokázat cokoliv, o čem srdce šeptá. 
Původní text knihy jsem upravila, doplnila o fráze, které se mi 
ve vzpomínkách vybavovaly a zároveň se u čtení příběhů, na 
některé z nichž jsem málem zapomněla, dobře pobavila. Věřím, 
že se pobavíte i vy, a že i když od napsání této knihy uplynulo 
několik let, odkaz na jejích stránkách zůstane nadčasový a platí 
dnes, stejně jako platil před pár lety a bude i za dalších několik. 
 
Velké díky za to, že pomáháte plnit sen jedné obyčejné holky 
(asi bych spíš měla napsat “ženy”), co se narodila na jihu Čech 
a věřila, že když půjde životem podle hlasu srdce a ne podle 
toho, jak někteří tvrdí, že by se mělo, najde svoje štěstí a s ním 
i návod pro ostatní, 
 
s láskou, 
 
Katy 
 
ostrov Ischia, říjen 2018 
 
 
 
 
 
 



 
 

Úvod 
 
 
 

   Jednou jsem byla kýmsi nařčena, že příliš nadšeně jásám nad 
každým banálním postřehem jako nějaký adolescent. Nad 
každou pitomostí, co se mi připlete do cesty. Tehdy mě to 
zamrzelo. Ne proto, co ten člověk řekl, ale proto, že to nechápe. 
Mrzelo mě za něj, že ty věci nevidí. Mrzelo mě, jak chudý život 
asi má. Jak nebarevný a neživý. 
Měl pravdu. Jásám a těším se jako malé dítě. Dokáže mě 
nadchnout doslova maličkost. Hmotná i nehmotná. Zátiší 
v tiché ulici plné uschlého listí, odraz slunečních paprsků 
tančících na mořských vlnách, poslední moment zapadajícího 
slunce, neuvěřitelná náhoda, co podnítí fantazii ke kouzelným 
hrátkám, vyznání lásky načmárané na zdi, parádní krabice od 
bot, barva oblohy těsně před soumrakem… Je toho moc. 
Takový postřeh mě doslova paralyzuje. Zastaví čas, zastaví děj, 
myšlenky, všechno. Není nic víc a já chci jen setrvat v náhlém 
stavu blaženosti už napořád. Opatrně vnímám křehkou krásu a 
jsem tolik vděčná a chce se mi brečet. Štěstím. 
 

Nad neuvěřitelným bohatstvím prostých věcí, 
které jako zázrakem dokážou proměnit 

každý obyčejný okamžik v nevšední. 
 
Každou zdánlivě bezvýznamnou situaci ve speciální. Každý 
všední den v bohatou oslavu Života, která nekončí s ranním 
svítáním, ale pokračuje ve své povznesené náladě jako 
dlouhatánské prázdniny bez konce. 



Je na nás, jakýma očima se chceme dívat na svět, jaké detaily 
necháváme kousek po kousku stavět naše dny, jakým 
maličkostem dovolíme kouzlit pocity radosti a naplnění v 
našich srdcích. Životní cesty každého z nás jsou různé, ale 
jedno mohou mít společné, a to, že po nich můžeme kráčet 
radostně, se zvědavostí, s nadšením a chutí objevovat 
každodenní štěstí skrze obyčejné detaily, náhody a situace. I 
naše cíle se docela určitě různí, ale nálada každého okamžiku 
naší cesty může být, pokud si to dovolíme, doopravdy vzrušující 
a zářivě slavnostní. 
 
Věřím, že vám kniha Cesty radosti, lásky a štěstí vykouzlí úsměv 
na tváři i na duši a vnese inspiraci do vašeho každodenního 
života. Je poskládaná z příběhů posbíraných na mých cestách, z 
obyčejných momentů, které ve mě probudily inspiraci prostým, 
ale věčným odkazem, na který bychom nikdy neměli 
zapomínat: 
 

Největší bohatství se ukrývá v nejobyčejnějších věcech. 
A ty máme v každém okamžiku přímo před očima, 

stačí ty oči doopravdy otevřít. 
 
Ráda cestuji a pozoruji běžný život na neznámých místech. 
Zastavuji se uprostřed ulic, vysedávám v kavárnách, na 
majestátních a nebo docela obyčejných schodech a zákoutích. 
A to i v místech mě dobře známých. Miluji brouzdat se městy, 
i po plážích. Zkrátka, miluji jen tak, doopravdy, obyčejně a 
naplno být. 
Mám ráda smích a těší mě potkávat lidi, co jim život září z očí, 
a kteří se ho nebojí žít odvážně a naplno. Mám vůbec ráda vše, 
co inspiruje žít odvážně a naplno. 
Většinou kráčím cestou srdce, která vede nahoru a dolů a jako 
v pohádkách se, jak věřím, stávám díky všem horám a údolím 



silnější a přibližuju se k vysněnému království. Ta cesta je plná 
slunce, i lesů a vysokých útesů, také mostů i hlubokých 
propastí. Je plná dobrodružství, výzev a úžasných překvapení. 
Je to Život, pestrobarevný cirkus, který je tady pro nás, 
připraven rozehrát to nejlepší představení se spoustou zábavy 
a možností se do něj v každém okamžiku aktivně zapojit. 
Když se ráno vzbudím, děkuji za další den, novou příležitost 
pokusit se o další cokoliv, k čemu mě srdce nabádá a prožít s 
radostí každé teď. 
 
Právě teď děkuji i vám, že jste se rozhodli věnovat kus svého 
vzácného času stránkám této knihy. Věřím, že to pro vás bude 
dobře strávený čas, dobrá volba. Že zde najdete odpovědi, 
povzbuzení, inspiraci, kterou právě teď hledáte. Nic není 
náhoda, a když se vám tato kniha jakýmkoliv způsobem dostala 
do ruky, pak tomu z nějakého důvodu má tak být. 
 

Přeji vám krásné čtení, šťastné cesty, plavby, i lety 
vstříc vašim snům a přáním, ať jsou jakkoliv vysoko, daleko 

nebo třeba hluboko. Všechno je možné. 
Pokud máme v srdci radost, lásku a v životě štěstí, 

kterého jsme, jak se říká, sami strůjci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. 
 
 

DÍVAT SE NA SVĚT 
DĚTSKÝMA OČIMA 

 
Barcelona, léto 2011 

 
“Já zrovna teď nic měnit nehodlám. A už vůbec ne svůj pohled 

na svět. Nadšený a plný úžasu. Miluju dívat se na svět očima malého 
dítěte. A nepřestanu věřit, že i když to tak někdo nemá, 

protože se dívat na svět dětskýma očima zapomněl, 
že se jednoho dne rozpomene.” 

 
 
 

   Do Barcelony jsme dorazili poměrně vyčerpaní dlouhou a 
rychlou jízdou po dálnici. Máme za sebou téměř 2000 
kilometrů cesty skrze nádherná místa Evropy, která jsme sice 
ve většině obdivovali jen z okénka auta, ale i tak v nás probudila 
touhu vrátit se a důkladněji je prozkoumat. 
Mám raději, když je dost času a jakákoliv cesta se může pojmout 
spíš jako výlet, než strohý přesun z bodu A do bodu B, ale jak 
je téměř mým zvykem, dělám věci na poslední chvíli. Kochání 
a objevování po cestě si tedy užijeme příště. Před námi se nyní 
rozprostírá, jako nepopsané plátno, několik měsíců na ostrově 
Mallorca. Barcelona je tentokrát pouhou přestupní stanicí mezi 
dvěma světy. 
 



Přesněji, pár hodin v Barceloně. Ale i jedna hodina za to stojí. 
Každá minuta v tomhle barevném a neskutečně živém městě. 
 

Pro mě je vlastně každá možnost pobýt na neznámém místě, 
byť na jen velmi krátkou dobu, k nezaplacení. 

I kdybych kvůli tomu neměla spát, raději vyměním spánek 
za prozkoumání něčeho nového. 

 
Auto nacpané věcmi jsme zaparkovali v přístavu, kde už 3,5 
hodiny před vyplutím trajektu ve směru Palma de Mallorca 
otevřeli brány. Mohli jsme se tedy od našeho domku na 
kolečkách vzdálit s klidnou duší a na pár okamžiků se ponořit 
do atmosféry pátečního večera v katalánské metropoli. 
 
Musím říct, že tahle dáma si bez zvláštního úsilí získala místo 
v mém srdci. Snad je to i tím, že jako pokaždé v téhle zemi, jen 
co se moje noha dotkne místního podloží, stává se ze mě básník 
a nebo také osoba vyzařující nezaměnitelné známky poblázněné 
nelogické zamilovanosti. 
Mé blízké okolí o mé náklonosti ke Španělsku ví, ale i přes to 
se občas bohužel neshledám s pochopením, jaké bych si přála. 
To pak i uroním slzu a v duchu si zopakuju, že vztahy jsou věc 
složitá, svazující a v určitých okamžicích i nadmíru otravná. 
  
Opájím se magickým kouzlem večerních ulic madame 
Barcelony, jsem docela omámená a během chvíle připravená 
klidně i zůstat, kdyby na to přišlo. 
A jak se tak rozplývám ve světě blažených pocitů, spontánně 
vyřknu nahlas:  
„Tady je to tak krásný! Vždycky když jsem zpátky, cítím se hned 
jako doma,” a doprovodím svůj výrok širokým úsměvem a oči 
obrátím k nebi, jako bych čekala, že se z něj snese Anděl a 
požehná mi. 



V následujícím okamžiku ovšem sletím z nebeských výšin 
zpátky na zem. Přímo na zadek. 
„To už jsi říkala,” to promluvil můj tehdejší přítel. 
Ano, jsou okamžiky, kdy mě dovede i potěšit, ale upřímně, v té 
chvíli bych ho nejraději vygumovala ze svého barcelonského 
obrazu a vlastně i ze svého života. Natrvalo. Jeho strohá realita 
se střetla s mým fantazijním světem plným emocí a barevných 
snů. 
 

Mužský a ženský svět se v určitých okamžicích 
opravdu nedají sloučit do jednoho. 

Nebo je to možná jen otázka konkrétních mužů 
a konkrétních žen? 

 
Dobrých pár minut jsme potom po ulici pochodovali jako roj 
vos. On se mě snažil uklidnit a já nahlas nadávala, proč se vůbec 
pouštím do podobných snění, a že jestli ho to nebaví, může si 
rovnou najít nějakou nudnou slečinku, která bude zticha a 
podobné výrazy od ní v životě neuslyší. Snažil se situaci urovnat 
slovy, že to byl jen vtip, jenže já vím, že nebyl. I kdyby si to 
chtěl namlouvat sebevíc, já vím, že to myslel vážně. Ale ne 
proto, že by mě chtěl naštvat nebo ranit, on to prostě tak má. 
Pro něj není přirozené rozplývat se nad každou “blbostí” a 
otevírat svoje city na ulici. 
 
O několik minut později se posadíme do kavárny na růžku 
pohaslé středověké uličky, odkud můžeme sledovat i ruch na 
známé Ramblas plné všeho… lidí, světel, květin, časopisů, 
kavárenských stolků a židlí, kmitajících číšníků, smíchu a 
hlasů… 
Je asi deset večer, obyčejný čtvrtek a tady to vypadá na velkou 
oslavu. Ale nic speciálního se neslaví. Je jen čtvrtek jako každý 
jiný, jenže tohle je Barcelona a já ožívám společně s ní. Cítím 



její živoucí energii a přes to, že jsem po dlouhé cestě vyčerpaná, 
její kouzlo působí jako by do mě čepovali benzín.  
Objednáváme dvě cortada. Místní specialita. Něco jako půlka 
cappuccina servírovaná většinou v malé ošoupané skleničce z 
tlustého skla. Sedíme mlčky. Tedy, já sedím mlčky. On se to 
pořád ještě snaží urovnat. Neustále něco drmolí a já si v duchu 
říkám:  
„Mlčeti zlato.” A ve svém mlčení setrvávám. 
Vypínám si zvuk a zůstávám ve spojení jen se svým barevným 
obrazem. Hloučky mladých lidí v bujarém veselí mířící do 
obchodu s bohatou nabídkou alkoholu, pozoruju stánky 
s uměním a suvenýry všeho druhu i lidi všech možných ras. Líbí 
se mi všudypřítomná různorodost. Každý je originálem. Zdá se, 
že lidi se nebojí smát se, mluvit hodně nahlas, ani se mračit.  
 
A během pozorování okolí začínám cítit, jak pozvolna povoluje 
krusta, kterou jsem si od nás přivezla. Znám ten pocit. Vnímám 
ho společně s nadšením z toho, že jsem zpátky, při každém 
návratu. 
Nevím, co přesně za to může, ale všimla jsem si, že my ve 
střední Evropě nosíme často kolem sebe jakýsi krunýř. Jsme tak 
trochu zatuhlí. Jak fyzicky, tak v chování, v projevech citů a 
pocitů. Mluvíme raději potichu, jsme zdrženliví, nejsme tak 
otevření, jsme nedůvěřiví. Raději si podáme ruku, než abychom 
se objali nebo snad líbali na tváře. Ale tady, kde je opravdu dost 
hlučno a zdá se, že i chodníky se hýbají, se veškerá zatuhlost 
rozpouští. 
 
Upiju z otlučené skleničky pár doušků silného cortada. 
Hmmm, ta intenzivní chuť okamžiku. Po tom se mi opravdu stýskalo, 
pomyslím si a usměju se pro sebe. 
Mám takovou radost, že jsem zase tady! Ale tentokrát to neřeknu 
nahlas a místo toho se znova usměju. On si myslí, že je to důkaz 



usmíření a já mu to nevyvracím. Uvolnila jsem se a uvědomuju 
si, že nikdy není důvod se na někoho zlobit. 
 

Můžu se zlobit leda na sebe za cokoliv, 
co se mi v mém životě nelíbí. 

Jestli se mi něco nelíbí, můžu to změnit. 
 
A já zrovna teď nic měnit nehodlám. A už vůbec ne svůj pohled 
na svět. Nadšený, plný obdivu a úžasu. Miluju dívat se na svět 
očima malého dítěte. A nepřestanu věřit, že i když to tak někdo 
nemá, i když se někdo dívat na svět dětskýma očima zapomněl, 
že se jednoho dne rozpomene. 
 
Za hodinu a půl vyplouvá náš trajekt na Mallorcu, kterou 
vnímám jako svůj druhý domov. Plno lidí při zmínce o tomhle 
ostrově možná hned namítne: 
“Mallorca? Ta je přece tak turistická! Samé hotely!” 
A já s láskou odpovím, že je to ostrov, který mi pomohl splnit 
jedny z největších snů a pokaždé mě inspiruje k dalším krokům 
v cestě mého srdce. Je tam krásně v létě a taky v zimě. 
 

Záleží na každém z nás, jak svět kolem sebe vnímá. 
Ať už na Mallorce nebo kdekoliv jinde. 

 
A co se Mallorcy týká, rozhodně tam nejsou jenom hotely! Je 
tam, kromě úžasných pláží, vesnic, přírody, poetických zákoutí, 
kouzelného hlavního města Palmy de Mallorcy, které pro mě 
ztělesňuje zmenšeninu Barcelony, a spousty dalšího, totiž i 
plno báječných kaváren, z jejichž proutěných křesílek, 
rozesetých po chodnících a náměstíčkách ve stínu letitých 
platanů, či slunečníků, se tak krásně pozoruje a praktikuje 
uvolněný styl života za doprovodu mnoha a mnoha doušků 
lahodného cortada a nebo prosluněného mallorského vínka.  



 
 

6. 
 
 

BALANC 
 

Mallorca, podzim 2011 
 

“Co je vlastně opravdu zdravé a správné? 
Mnohokrát jsem o tom přemýšlela, když jsem sama sebe dostávala 

do jistých rozporuplných situací, a pokaždé mi z toho vyjde to samé: 
Prostě balanc, rovnováha.” 

 
 
 

   Dlouhodobý pobyt v přímořských jižanských oblastech má, 
jak jsem si ověřila na vlastní kůži, jeden drobný háček. Stane se 
z vás, ať chcete nebo ne, pravidelný konzument vína.  
Je to výsledek kombinace zdejší kuchyně, která je výborná, plná 
zeleniny, ale zrovna tak bohatá na olivový olej, ve kterém se 
zelenina nebo maso doslova topí, a pak neuspěchaného rytmu 
života. A jak jinak tu mastnotu rozpustit, než sklenkou 
kvalitního vína, při které si můžete vychutnat příjemný 
rozhovor nebo chvilku prostého nicnedělání? 
 
Když si tady na ostrově například zajdete v době oběda – neboli 
o siestě – do restaurace, dostanete automaticky v rámci menu o 
třech chodech ne lahev vody, ale pěknou lahvinku vína, 
většinou půl litru na osobu! A to pro netrénované není úplně 
málo.  
Ze začátku jsem po spořádání takového oběda byla na několik 



hodin k nepoužití. Tehdy jsem pochopila význam místního – 
jižanského – zvyku několika hodin volna v době oběda. V 
takovém stavu, mám na mysli tu zkonzumovanou horu jídla a 
půlku lahve vína, nemůžete po nikom chtít, aby šel vyřizovat 
důležité záležitosti nebo obsluhovat pokladnu. 
Ale nezdá se, že by měl tenhle kulturní návyk na místní 
obyvatele špatný vliv, spíš naopak. Nejednou jsem se zamýšlela 
nad tím, jak to, že se tady lidi víc smějou a jsou celkově 
otevřenější, ochotnější a vřelejší? Že by za to mohlo to víno? A 
jestli ano, pak by se tento zvyk mohl nenápadně začít aplikovat 
i u nás. 
Možná je také pravdou, že v místním víně je, kromě alkoholu, 
nasbírané středomořské slunce, které tady v létě svítí skoro 
non-stop, a možná právě ona záhadná kombinace působí 
dokonce i jako přírodní elixír mládí? 
 

Průzkumy přece dokázaly, že konzumace jedné sklenky 
červeného vína denně prodlužuje život. A když se v Palmě, 
kde se s pravými ostrovany rozhodně setkáte, kolem sebe 

rozhlédnu, vidím i ve vrásčitých obličejích obyvatel vyššího věku 
onu jiskru mládí, bujnou vitalitu. 

 
Nechci tady rozhodně propagovat pití alkoholu jako cestu k 
nalezení osobního štěstí a nesmrtelnosti, jen jak na ostrově 
místnímu zvyku čas od času sama podléhám, pozoruju jasné 
důkazy toho, že to má něco do sebe.  
 
Samozřejmě, že mi to nejdřív nešlo dohromady – jsem přece 
zastánkyní zdravého stylu života, miluju jógu, meditace… A jak 
k tomu všemu pasuje „pití“? 
Pak jsem si uvědomila, že je to stejné jako s pitím kávy, té se 
tady taky nevyhnete. Je součástí místního života, kultury, 
nálady i inspirace, navzdory tomu, že mnohé vědecké studie 



tvrdí, že i pití kávy je nezdravé. 
Ale co je vlastně doopravdy zdravé a správné? 
Mnohokrát jsem o tom přemýšlela, když jsem sama sebe 
dostávala do jistých rozporuplných situací, a pokaždé mi z toho 
vyjde to samé: Prostě balanc. Rovnováha. 
I když nejsem vědec a nemůžu to žádnými výzkumy v laboratoři 
potvrdit, snad postačí můj amatérský výzkum prováděný na 
vlastní osobě, která mi celoživotně a ochotně slouží coby 
pokusný králík, a to, že nejzdravější a správné pro každého z 
nás je to, co nám dělá dobře. A to je harmonie. Jinými slovy - od 
všeho trochu. 
 

Když se budeme čímkoliv řídit absolutně striktně, 
vychýlíme se vždycky na jednu stranu. 

Vychýlíme se z rovnováhy, a navíc se z toho hlídání doslova 
zblbneme. Úplně se vystresujeme, a jak mnohé vědecké výzkumy 

též potvrzují, stres zdraví rozhodně neprospívá. 
Balanc je naopak velezdravý. Harmonie tělu i duši prospívá, 

říká to jóga a říká to i věda. 
 
A tak, vyvažování „zdravého“ stylu života něčím trochu 
„nezdravým“ je, podle mého letitého výzkumu, recept na 
absolutní střed. Recept na štěstí. Trochu meditace, trochu jogy 
a potom si při západu slunce připít na krásný den a poděkovat, 
že jsme ho prožili na maximum, v harmonii s druhými i sami 
se sebou. 
 

Když se uvolníme, když se přestaneme úpěnlivě hlídat 
a řídit se jen vědeckými výzkumy, 

když si dovolíme být jednoduše v pohodě a sami sebou, 
když se budeme poslouchat a dělat to, co naší duši svědčí, 
pak nám nějaká ta sklenka dobrého vína v pevném zdraví 

a opravdovém štěstí rozhodně nezabrání. 



K tomuto závěru se přikláním a všem, co s mým vědeckým 
bádáním souzní, připíjím nyní na veselou a uvolněnou mysl 

a na věčnou jiskru mládí v oku! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. 
 
 

ŽÍT S RADOSTÍ 
 

Mallorca, podzim 2011 
 

“Ptáme se sami sebe, hledáme odpovědi v knihách a rozhovorech 
a postupně se rozpomínáme na to, co vlastně známe od narození. 

Třeba na to, že život může být krásně jednoduchý, 
pokud si ho sami dobrovolně nekomplikujeme.” 

 
 
 

   Je půlnoc. Poslední říjnový den se právě vítá s prvním 
listopadovým. Choulím se do deky na balkoně, oči se mi klíží, 
ale ještě nechci jít spát. Užívám si kouzelnou atmosféru noci. I 
když je mi trošku zima, zevnitř mě hřeje pocit radosti jako 
sálající slunce na polední obloze. Vnímám čistou radost 
z jednoho uvědomění, ke kterému jsem dospěla včera. 
Člověk si pořád něco uvědomuje a pak to zapomíná a po čase 
na to znovu přichází. Myslím tím základní principy života. To, 
od čeho se věci odvíjí, proč se něco děje nebo neděje tak, jak 
bychom si přáli a podobně. 
Ptáme se sami sebe, hledáme odpovědi v knihách a rozhovorech 
a postupně se rozpomínáme na to, co vlastně od narození 
známe. Třeba na to, že život může být krásně jednoduchý, pokud si ho 
sami dobrovolně nekomplikujeme. 
  
Někdy naše člověčí mysl, snad úmyslně a tak zbytečně, náš 



vlastní život komplikuje. Staví nám do cesty obavy, nežádoucí 
představy, spoustu „kdyby“ a „co když“, předhazuje strachy a 
minulé zkušenosti. A při tom nic z toho není doopravdy 
důležité. 
 

Jediné, co je důležité, je nadechnout se, rozhlédnout se 
a uvědomit si sami sebe. Jsme na živu. Tady a teď. 

“Strůjcem svého štěstí, to jsem já,” stačí si zopakovat. 
 
Pak odhrnout všechny mraky na zatažené obloze naší ustarané 
mysli a přesvědčit sami sebe, že za nimi je čistě modrá obloha. 
Klid. Absolutní pohoda a harmonie. Čistá radost a mapa cesty 
našeho srdce. Je tam, vždycky byla a vždycky bude. Nikam 
neodejde, ani nezmizí. Ona prostě je. Ale ani nečeká, že jí někdo 
uvidí. Ona se o to nesnaží, ona jednoduše existuje. Připravená 
poskytnout nekonečnou radost a lehkost bytí všem, kdo jsou 
ochotni se na chvíli zastavit a rozpomenout se. 
 
A právě na nekonečně modrou oblohu, schovanou za hradbami 
mé mysli, jsem se včera rozpomněla. Na oblohu v podobě čisté 
radosti, která je stále se mnou. Přítomna v mém srdci i v životě, 
pokud jí to dovolím. Je se mnou i v situacích, když mou mysl 
zastíní hodně těžkých mraků a začne z nich pršet nebo padat 
kroupy.  
 

Radost, harmonie a pravá cesta jsou stále na svém místě. 
Spokojeně se usmívají jako Buddha láskyplným úsměvem 

a čekají, až se ve svém tápání a zbytečných starostech zastavím, 
zachytím ten úsměv a uvědomím si, 

že si zbytečně komplikuju život a ztrácím cenné minuty 
nebo dokonce celé hodiny a celé dny! 

 
To krásné setkání, rozpomenutí se, se stalo včera, když jsem 



pozorovala západ slunce nořícího se do moře. Usazená na 
vyhřátém kameni na pláži, nechávala jsem na sebe působit 
kouzelné barvy západu, a i když jsem to samé představení viděla 
tolikrát, nikdy se mi neokouká. Je tak opravdové! 
Po tom, co zapadl i poslední kousíček slunce, jsem zavřela oči 
a v duchu zaslechla hlas vybízející mě, že mám vyslovit nějaké 
přání. 
Mám tolik různých přání a snů, od cestování, přes to, aby se 
dařilo v tom, co dělám, aby to inspirovalo další k tomu dělat 
věci ze srdce, až po vlastní doma u moře. Ale v tom okamžiku 
mě spontánně napadlo přání jediné a vůbec nejdůležitější: 
 
“RADOST. Přeju si každý den probouzet se a usínat s radostí. 

Přeju si každý okamžik prožít s radostí. Přeju si jednoduše 
RADOST. Nic jiného, než radost, protože z té 

se rodí všechno ostatní. Ostatní může přijít až po radosti. 
S radostí. Když máme v srdci čistou radost, 

pak jsme opravdu hodně bohatí.” 
 
Jen co jsem v duchu vyslovila přání, vnímala jsem obrovský 
pocit úlevy. Všechny obavy, pochybnosti, strachy, všechny ty 
mraky, které stínily modři na obloze mé mysli a srdce, se rázem 
rozplynuly. 
Vlastně to celé netrvalo déle, než několik vteřin. Nedovedu to 
ani dobře popsat slovy, ale najednou jsem věděla, že všechno, 
co tady na Zemi děláme, to, jak jednáme, jak se smějeme, 
milujeme nebo přemýšlíme, musí být v každém okamžiku 
vedeno ČISTOU RADOSTÍ. Pak se náš život stává krásným 
dobrodružstvím v každém jeho kroku, naplněným snem v 
každém okamžiku. 
Tak znělo mé přání, a kromě něj si přeju, aby se na tenhle malý velký 
zázrak rozpomnělo co nejvíc lidí, ať se můžeme každý den dohromady 
hřát a smát na slunci naší společné Radosti. 



 
 

8. 
 
 

O CESTĚ 
 

Praha, podzim 2011 
 

„Můžeme nechat rozehrát představy a fantazii, 
a díky tomu vnímat svět v každém okamžiku jako zábavné místo 

plné příležitostí, bez ohledu na to, jestli jsme na dovolené 
nebo kráčíme po naší ulici.“ 

 
 
 

   První článek po návratu z ostrova. Asi bych v něm měla 
mluvit o cestování, přesunech a prostoru, který se v našich 
duších s každou novou cestou otevírá. 
Pokaždé, když jen vyslovíme slovo „cesta“ nebo na nějakou cestu 
pomyslíme, zmocní se nás pocit vzrušení. Jako by jsme se dotkli 
něčeho úžasně živého uvnitř v nás. 
Cesta. Pohyb vpřed. Život. 
A nemluvím jen o dalekých cestách, na které se nějakou dobu 
připravujeme a sníme o tom, jaké to bude, až konečně uděláme 
první krok, ať už směrem na letiště nebo ve směru velkého snu, 
ke kterému jsme sbírali odvahu. 
 

Cestou, která nám otevře nebo aspoň pootevře obzor, 
může být i úplně obyčejná cesta kousek za naše město, 

cesta do práce nebo z práce, cesta na nákup. 
 



Vzrušující cestou pro nás může být každý krok, který vedeme 
vědomě. Mám na mysli, když si uvědomujeme každý detail, 
když jsme plně přítomní. Když jsme schopní zachytit a vnímat 
krásu padajícího listu ze stromu, pocity odrážející se na tvářích 
lidí, které na ulici míjíme, poetičnost omšelé fasády, tajemné 
kouzlo balkonu plného květin a opršeného nábytku. 
 

Každý kousek z mozaiky běžných detailů, 
co nám mohou tak snadno proklouznout mezi prsty, 

nám krok za krokem otevírají dveře do nekonečného prostoru 
zvaného Duše světa. Jedna duše. Naše duše. 

 
V každém kousku, který po cestě zachytíme, můžeme spatřit 
celý Vesmír. Můžeme nechat rozehrát představy a fantazii, a 
díky tomu vnímat svět v každém okamžiku jako zábavné místo 
plné příležitostí, bez ohledu na to, jestli jsme na dovolené nebo 
kráčíme po naší ulici. Bez ohledu na to, jestli svítí slunce nebo 
je už týden zataženo a všechno se nám úplně nedaří. S tímhle 
přístupem může být na naší cestě Života pořád dobře, hodně 
světla, slunce a radosti. 
 
Tak až půjdete dneska z práce nebo na nákup, zkuste vnímat 
obvyklou cestu jinak. Zkuste být přítomní v každém kroku, v 
každém jejím okamžiku. Vemte si třeba sluchátka a pusťte si 
oblíbenou hudbu. Vytvořte si soundtrack k vašemu 
originálnímu filmu a začněte se dívat na věci i lidi, kolem 
kterých běžně procházíte bez povšimnutí, docela jinak. Jako 
bystrý režisér, co prozkoumává terén pro scény k novému 
filmu, co se stane hitem a zahřeje spoustu srdcí. 
 

Dnes nechvátejte, i když bude zima a nevlídno. Prostě si to 
užijte. I nevlídno může být kouzelné, 

když mu to dovolíte. 



Připraví vám jiné příležitosti, jiné barvy a obrazy. 
Záleží na vás, kolik z nich se rozhodnete zachytit a vychutnat. 

Je to jen vaše hra. Je to jen váš čas. 
Každý okamžik je váš a vy máte možnost volit, 

jaký si ho uděláte. Tak si ho vybarvěte a užijte po svém. 
A hlavně nechvátejte. 

 
Možná, že budete novým způsobem vašeho vnímání zcela 
okouzlení a překvapení, kolik dobrodružství se skrývá na 
každém kroku. Třeba i v tak obyčejné a kolikrát „otravné“ a 
„nudné“ cestě do práce nebo na nákup. Stačí jen upravit úhel 
pohledu. 
Možná, že dokonce díky novému vnímání dostanete inspiraci 
k tomu, o čem delší dobu přemýšlíte, ale nemohli jste přijít na 
správné řešení. Díky tomu, že se uvolníte a začnete sami sebe 
v každém okamžiku bavit, vám najednou bude jasné, jakou 
barvou vymalovat byt nebo jaká drobnost rozzáří ten nudný 
kout ve vaší ložnici. Možná i dostanete odvahu zavolat někomu, 
na koho dlouho myslíte, ale netroufli jste si. A možná, že se 
začnete z ničeho nic víc usmívat. 
 
Možná, že se od teď během vaší každodenní cesty budete sami 
na různých místech zastavovat a rozhlížet se kolem sebe 
novýma očima. Budete jednoduše chtít pár chvil jen být, naplno 
zavnímat obyčejný moment. A možná, že se na vás v takových 
situacích budou kolemjdoucí dívat jako na blázna, jen proto, že 
sami zapomněli, jak obohacující může být občas se na běžné 
cestě zastavit a užasle hledět na docela obyčejné detaily. 
 

A možná, že právě vy je svým novým přístupem inspirujete, 
aby se i oni rozpomněli, jak bohatě chutná kráčet po běžných 

cestách vědomě, s očima i srdcem dokořán. 
 



A je také docela možné, že se vám od okamžiku, 
kdy si osvěžíte tenhle způsob „cestování“, 

který všichni dobře známe, když jsme dětmi, 
nebude už chtít po světě kráčet jinak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


