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 Jsi úžasná a skvělá. A já jsem naplněná a šťastná. Všechno, co dělám, má tím, že jsi tu se 
mnou, smysl. Děkuju ti!

Vrátím ti tvou důvěru několikanásobně. A věřím, že ji mezi sebou prohloubíme. Protože to, 
co mezi námi bude probíhat, bude hodně důvěrné a hodně citlivé. 

Možná se ti to nebude líbit, možná tě to bude rozčilovat a možná to budeš odmítat. Nebo 
budeš jásat a řvát nadšením. Rozhodně budou emoce proudit. 

Všechno ber jako proces léčení. Vzpomeň si, když ti tvá maminka ošetřovala rozbité 
koleno, pálilo to a ty jsi plakala. Věděla jsi ale, že to musí být a že maminka to nedělá proto, 
že by ti chtěla ublížit. Prosím přijmi mě jako svou mámu alespoň na určitou dobu. 

CHCI TI S LÁSKOU OŠETŘOVAT TVÁ ROZBITÁ KOLENA.

Všichni jsme dokonalí, ale málokdo to skutečně víme. Proces života nás učí si to uvědomit, 
znovu si vzpomenout na svou podstatu, kdo jsme a proč tu jsme a jaký má naše bytí vlastně 
smysl. Život se vším, co nám přináší, nás učí stát se vědomými, uvědomovat si, kdo jsme, a 
žít tak. Žít vědomě. Chápat, proč se nám všechno děje. K čemu nám to slouží. Proč my to 
potřebujeme. Vše, co nás obklopuje, slouží jen a pouze tomuto účelu. 

Abychom si uvědomili, kdo jsme.

My jsme se narodily jako ženy. Proto je cílem našeho života stát se vědomými ženami. 
Naučit se žít jako ženy, fungovat jako ženy, žít svou ženskou roli. A být v tom spokojené, 
užívat si to, být jako ženy šťastné. Většinou ale nejsme šťastné. 

Nejsme šťastné proto, že nedostáváme od svých partnerů to, co chceme. Nedostáváme 
to, co od něj potřebujeme. Nebo žádného partnera nemáme. 

Nebo nás stále partneři opouštějí. Rozčilují nás, trápí, vadí nám, co dělají a co nedělají, jak 
se chovají a co říkají nebo neříkají. Chceme je jiné. 

Myslíme si, že když se změní, bude náš vztah úžasný a my budeme spokojené. 

Určitý úsek života každé z nás je spojen s tím, že chceme svého partnera změnit. Je to 
normální a je to běžný vývojový stupeň. Kdy jsme v roli oběti, která za nic nemůže a její štěstí 
je závislé na tom, co udělá ten druhý. 

Rozhlídni se kolem sebe – vidíš, kolik obětí kolem nás je? Slyšíš, jak si mnoho žen stěžuje – na 
něj, rozčiluje se – nad ním, pláče – kvůli němu. 

Víš, co je skvělé? Že ty už to neděláš. Nebo alespoň už víš, že tudy cesta nepovede. 

Už víš, že tenhle postoj nic nevyřeší a nezmění. Že ho musíš změnit ty. 

Že začátek je přestat ukazovat prstem na něj. 



   ROZHODLA SES JÍT SVOU ŽENSKOU CESTOU, ABYS 
POCHOPILA SAMA SEBE. 

Chápeš, jak velký krok si udělala? Vystoupila jsi z davu a to doslova. 

Pochval se. Není to běžné, cos udělala, a proto se oceň – fakt, jsem dobrá! 

UŽ NEJSEM OBĚŤ! NEBO ALESPOŇ – UŽ JÍ BÝT NECHCI! 
JSEM VÝJIMEČNÁ!

Všechno, co je před námi, se bude ubírat tímto směrem. Budeme hledat, v čem je nám 
náš partner zrcadlem. Proč to tak dělá? Co mi to má říci a ukázat? V čem já to potřebuju? 
K čemu to mně slouží? Proč mi to vadí? 

Co to ve mně vyvolává? V čem je to pro mě úkol? A jak to mám v sobě změnit? Co mám 
udělat prakticky? Už nechci měnit partnera, jen sebe.

To, co tímhle postojem přijde, je tvé léčení. Máš v sobě zranění, strachy, blbé zkušenosti, 
zaryté vzorce a vštěpovaná pravidla, jak žít. 

Poleze to na povrch a ty to budeš spravovat. Pokud přijmeš, že tvůj partner je tvůj nejbližší 
učitel a nejtěsnější zrcadlo, přijmeš jeho léčení. 

Nebudeš se zlobit na něj, že něco dělá, ale budeš vděčná, že TO dělá. Abys to ty mohla 
spravovat. 

Ono to není tak složité, jak to možná vypadá. Každá máme pár životních úkolů a výzev 
– pokud o nich nevíš z jiných programů AKADEMIE CELOSTNÍHO ZDRAVÍ, tak ti ráda další 
bonus k pochopení sebe přidám – ozvi se!

Život je jednoduchý a my máme zvládnout opravdu jen pár základních změn. 

Není třeba hledat složitosti, protože často se v nich pak ztrácíme a stejně nevíme v konečné 
fázi nic. I když je fakt, že leckdy samy hledáme složitosti, protože se bojíme ty jednoduché 
věci přijmout a dělat, máme strach, a tak samy sebe zahrabáváme do hromady Ale a 
Protože, jen abychom my samy nemusely dělat nic. 

Já ti budu ukazovat ty jednoduché věci o tobě. A budu ti dávat jednoduché úkoly a 
výzvy. Protože vím, že cesta za změnou vede po malých krůčcích, ne v žádných velkých 
skocích. Až zvládneš jeden krůček, ukáže se další, a další a tak pořád dál a dál. Vesmír je 
velmi přející a chce, abychom všichni došli ke štěstí, a tak nám dávkuje po malých dávkách, 
abychom to všichni zvládli. 

I já ti budu dávkovat pomalu.

Teď máš vedle sebe partnera. Je nějaký. Něco se ti na něm nezdá. Něco s ním řešíš. 
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Témata, která tu otevřeme, určitě obsáhne i tvůj problém (budu vděčná za jakékoliv tipy 
a návrhy a nápady, která témata tě zajímají! Ozvi se mi.) 

Budeš ho moci sdílet s ostatními, otevřít se, pokud najdeš odvahu. Nebo budeš jen nasávat, 
co budu dávat já a další ženy. Je to jedno, jak to proběhne, rozhodně tak, jak je to nejlepší 
pro tebe. Nic nemusíš, ale všechno můžeš. 

Nikdy nic nikdo nedostává náhodou, i tvůj partner, který právě teď vedle tebe je, je ten 
pravý pro tebe. I když tam právě teď nikdo není, i to je ta nejlepší situace pro tebe. Vše je 
přesně tak, jak to je, dokonalé pro nás samé, vždy a bez výjimek. 

Tvůj partner se snaží, co mu síly stačí, aby ti ukázal na něco z tebe, aby to vytáhl ven a 
abys ty to začala zpracovávat. On dělá, co může, aby tebe vyléčil tím, že ti to ukazuje. A 
bude to dělat stále a dokola, a pokud jeho trénink neuvidíš nebo nepřijmeš, začnou mu 
v tvém léčení pomáhat další lidé, tvoje děti, rodina, přátelé. Všichni se přetrhnou, aby ti 
pomohli. Protože tak je to tady zařízeno. Naše cesta je cesta za naším skutečným JÁ. 

Naše cesta je zbavit se všech balastů, které nás brzdí. A v tom nám nejvíc pomáhá právě 
náš partner.

Možná ses teď lekla. Cože se to bude dít, že možná tak úplně netoužíš po nějakém léčení. 
Neboj se, nebude to tak horké. A přijde odměna, a velmi, velmi sladká. 

Tvým léčením a tvou změnou se bude měnit i tvůj partner, a vlastně se bude měnit celý 
tvůj život a vše okolo, co teď máš. 

Začneš být čistá, a tak se vyčistí vše okolo tebe. 

Tvůj život zkrásní, zlepší se nejen tvůj partnerský vztah, ale všechny vztahy a vůbec všechno. 
S tvým léčením je spojen celý tvůj život, zdraví přitáhne vše zdravé. 

Zasáhne oblasti, které teď se svým partnerstvím vůbec nespojuješ.

ŽENA JE TVŮRKYNÍ LÁSKY, VZTAHŮ A NOVÉHO ŽIVOTA. 
A TO DOSLOVA. AŽ SE MY ŽENY VYLÉČÍME A STANEME 

SE SKUTEČNÝMI ŽENAMI, DOKÁŽEME VYLÉČIT CELÝ 
SVĚT. NEBUDOU HRŮZY, UTRPENÍ A SMUTKY. JE TO V 

NAŠÍ MOCI. V NAŠÍ ŽENSKÉ MOCI.

A tak zapaluju už po několikáté svíčku lásky. 

Ať my všechny se staneme pomyslnými svícemi, které rozhoří ohýnky lásky v srdcích našich 
mužů, dětí, rodičů a přátel. 
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Ať jsme jako pochodně, neochvějně plápolající, vědomé lásky v sobě, vědomé své 
ženské síly, která nic nikam netlačí, jen to ví a prostě si hoří. 

Klidně, trpělivě a laskavě.

Inspiruj láskou tím, že jí budeš. Děkuju ti!
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