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Začnu citátem: 

 

 

 

Mary Cholmondeleyová 

 

„Rok od roku jsem stále silněji přesvědčena, že promarnění ži-

vota spočívá v lásce, kterou jsme nedali, v síle, kterou jsme ne-

využili, v sobeckém opatrnictví, které nic neriskuje a které vyhý-

baje se bolesti mine své štěstí. Nikdo nebyl kdy chudší než ten, 

kdo v dlouhém běhu života alespoň jednou  ,,nepovolil otěže na 

co největší možnou délku,,.“ 
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Poděkování 

 

V prvním e-booku - pod názvem ,,Slyšte hlas svého srdce,, jste se dozvěděli o 

mém ţivotním příběhu. 

A jsem moc ráda, ţe můj příběh pomohl, inspiroval a donutil pár mých přátel uva-

ţovat o svém ţivotě jinak. 

Díky tomu do mé schránky přicházely a stále přicházejí děkovné zprávy a já za ně 

moc děkuji. Ve zprávách dostávám poděkování za to, ţe můj příběh čtenáře inspi-

roval. Díky mému příběhu se dokázali zvednout ze ţidle a udělat ve svém ţivotě 

okamţitou změnu. 

A naopak děkovné zprávy čtenářů inspirovaly mě k sepsání dalšího příběhu o 

mém velkém snu. Můj sen je jen můj, ale věřím, ţe kaţdý z nás nosí v sobě velký 

sen. 
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Moţná si říkáte, ţe nemáte prostředky, abyste své sny realizovali. Moţná sedíte za 

oknem a tiše si sníte svůj velký sen a váš vnitřní hlas vám říká, ţe sen zůstane jen 

snem.  

Chci se proto s vámi podělit o můj další příběh a říci vám, ţe moţná cesta ke snu je 

snadnější neţ si myslíte. Nevím, jestli se mi můj sen podaří zrealizovat, ale vím, ţe 

nikdo na světě mi nemůţe zabránit, abych dnes udělala první krok a zítra další ke 

svému snu.  

Moţná se mi jednoho dne můj sen objeví před očima v celé své kráse. 

Dnes jiţ vím, ţe snít a postupně realizovat svůj sen pěkně krok za krokem je pouze 

a jen má volba. Stejně tak i vaše a pokud se jednou rozhodnete jít za snem, nikdo a 

nic vás nemůţe zastavit. 

Začnu hezky postupně, abyste věděli, že jsem v životě taky nedostala nic 

zadarmo. 
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Hned po škole mě rodiče poslali do práce. Poslali mě do laboratoře a tam mě po-

stavili k laboratornímu stolu. Nehledala jsem ţádnou kariéru, balíky peněz ani hro-

mady zlata, jen mám ráda svůj klid a jistotu. Pár let jsem si myslela, ţe analyzová-

ním vzorků u laboratorního stolu chemické laboratoře strávím svůj čas aţ do dů-

chodu. Na sklonku ţivota, aţ si zaslouţím svůj důchod, dostanu kaţdý měsíc na 

účet peníze ze státního rozpočtu, dočtu si konečně svou knihovnu a uţiju si vnou-

čat. 

Přesně takhle jsem to měla naplánované a nehodlala jsem na tom nic měnit. Bohu-

ţel laboratoř patřila pod správu státu a stát se jednoho dne rozhodl, ţe mé plány 

rozhodně akceptovat nebude a mám si své štěstí jít hledat někam jinam. 

A bez mého souhlasu, stát udělal v mém ţivotě tlustou čáru. Poslali mě do ţivota 

bez jistot a plného nástrah, kterým jsem nerozuměla. A můj vnitřní hlas mi kaţdý 

den šeptal, to nedáš, na to v ţádném případě nemáš. Doteď jsi byla u laboratorní-

ho stolu, analyzovala chemické vzorky, a jak se teď chceš poměřovat 

s podnikatelskými esy a ještě si vydělat na jídlo? 
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Dnes se tomu směju, ale tenkrát to byla hrozná doba.  

Hned po škole jsem do ţivota vyrazila s heslem, ţe šikovné ruce se uţiví vţdycky. 

Po nepříjemném rozhodnutí státu jsem musela toto heslo oprášit. Po pár pracov-

ních zkušenostech jsem pochopila, ţe jen šikovné ruce mi nestačí, ţe se budu 

muset taky začít učit a doplnit si vzdělání, protoţe jen chemie mi na cestě ke štěstí 

stačit nebude. Vědomosti budou potřeba víc neţ šikovné ruce. 

Rozhodla jsem se naučit i další obory, neţ jen chemii. Tak se stalo a vydala jsem se 

na cestu vzdělávání a učení. Učila jsem se hodně a platila za vzdělání a můj účet za-

čal vykazovat červená čísla. Jednoho dne mi do schránky přišel mail a autor říkal, 

ţe měl stejné problémy jako já a ţe ví jak je řešit. Mluvil tak krásně, ţe jsem mu 

uvěřila, ţe můţu konečně ţít ţivot, jaký chci a najít svou cestu ke štěstí. 

Autor mailu mluvil o podnikání na počítači a počítačových znalostech. A moje po-

čítačové znalosti byly omezeny na přečtení pošty v mailu a zpráv na internetu. Do 

této chvíle jsem si myslela, ţe znám a vím jiţ dost, a bude mi to stačit, bohuţel 

jsem se spletla. 
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Postupně jsem se začala učit objevovat, tajemství internetu. Do té doby by mě ani 

ve snu nenapadlo, kolik krásy a znalostí internet skrývá. Postupně jsem došla 

k přesvědčení, ţe znalosti, moudrost, vědomosti, počítač a tajemství internetu je 

naprosto fenomenální záleţitost.  

Nakonec jsem všechny mé znalosti a ţivotní zkušenosti sečetla a vznikly první 

stránky a první e-book Štěstí doručeno.cz. A díky vašim ohlasům můţete číst po-

kračování, můţete číst příběh o mém snu - příběh, který začal před několika lety a 

stále není u konce. 

I touto cestou chci poděkovat státu, ţe rozhodl za mě a poslal mě do ţivota, nepři-

pravenou, ale ve věku, kdy věděl, ţe se o sebe dokáţu postarat sama. Také děkuji 

autorovým slovům doručeného mailu: ,,To nejlepší co můţeš udělat pro sebe, je to 

nejlepší, co můţeš udělat pro ostatní.“ 

Nakonec jsem pochopila, ţe autor doručeného mailu to se mnou myslel dobře, ţe 

mi ukázal jakou cestou se s vámi podělit o své příběhy pomoci vám a společně tak 
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pomáhat i dalším lidem, kteří moţná teď se trápí a neví jak dál, moţná nevidí svět-

lo před sebou. Vidí jen trápení a nepohodu. 

 

 

 

A postupně začal vznikat i můj velký sen. 
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Svůj čas nejraději trávím na horách. Kdyţ se vracím domů do světa sloţenek, sta-

rostí a kaţdodenního vstávání do práce, cítím určitý neklid. Pracovat mě baví, ale 

v klidu, pohodě a s radostí. 

Nejraději bych na horách trávila veškerý svůj 

čas a návraty do města omezila jen na návštěvu 

obchodního domu. 

A tak jsem si vystřihla v novinách obrázek 

krásného dřevěného srubu a rozhodla se, ţe na 

srub budu šetřit peníze, abych si ho jednou 

mohla koupit. 

Pár týdnů vystřiţený obrázek jsem si neustále prohlíţela a přemýšlela nad tím, ţe je 

mnoho lidí, kteří hledají cestu z města a nemají moţnost jezdit na hory. A tak do 

mého srubu přibylo i pět pokojíků k pronájmu. Co, by to však bylo za místo, bez 

bazénu a lehátek na odpočinek. K mému snovému srubu, jsem domalovala krásný 

bazén, opalovací lehátka a bar s nápoji. 
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Byl to nádherný pohled na můj snový obrázek, ţe jsem nemohla odolat, a rozhod-

la se udělat první krok k realizaci svého snu. V tu chvíli jsem měla jasno: bude to 

srub s pokojíčky pro hosty, bazénem, opalovacími lehátky, nápojovým barem, ... 

Byla to tak úţasná představa, o které jsem musela přemýšlet kaţdý den. Do mého 

snu jsem postupně domalovávala další a další nápady. Při jedné odpolední pro-

cházce jsem šla kolem reklamního plakátu, který nabízel turistické vycházky 

s holemi.  V tu chvíli můj sen jiţ nebyl jen místem odpočinku, ale i relaxace při 

procházkách lesem s průvodcem nebo mapou na zastávky k meditaci a rozjímání. 

Cesty lesem jsou nádherné a plné energie, proto také musely být domalovány do 

mého snu. 

Co by to však bylo za místo bez dobrého jídla. Musela jsem proto, domalovat i ku-

chyň. V kuchyni se bude vařit jídlo s láskou. Budou ho připravovat kuchaři, které 

práce baví a vědí, ţe dobré a zdravé jídlo je krásný záţitek. Zajisté budou potřeba 

suroviny pro kuchyň. Určitě se najdou i kvalitní drobní zemědělci, kteří se o záso-

bování kuchyně dobře postarají. 
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Pak bude potřeba personál, který vykouzlí úsměvy na tvářích návštěvníků tohoto 

nádherného místa uprostřed přírody.  

Krásně namalovaný a vybarvený sen! Nemohla jsem se vynadívat na tu nádheru - 

na spokojené a usměvavé tváře a spokojený personál, který vyprovází odpočinuté 

návštěvníky, při odjezdu do svých domovů. 

Jedno deštivé odpoledne, jsem si prohlíţela časopis a našla reklamu na krásné cha-

loupky. Tak úţasně hýřily barvičkami, ţe jsem nemohla odolat a musela jsem je mít 

i ve svém snu. 

Srub, bazén, kuchyň a bar zabrali na pozemku uţ dost místa, musela jsem tedy ve 

svém snu přikoupit další louku, kam bych chaloupky umístila. Domalovala jsem 

louku a postavila barevné chaloupky. Nadšeně jsem se na svůj výtvor dívala, ale 

chaloupky nemohly být obyčejné. Staly se z nich kouzelné chaloupky moudrosti a 

vědomostí. 
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Kouzelné chaloupky moudrosti 

 

První chaloupka moudrosti, bude za-

svěcena hrnčířství. Hrnčířství nemá nic 

společného s moudrostí, přesto tento 

obor mám moc ráda. Hrozně ráda se 

dívám na otáčení hrnčířské kruhu. Je to 

jako dívat se na nový ţivot. Kdyţ pod 

rukama hrnčíře, z neforemné a obyčej-

né hlíny, vzniká nový tvar. Je to, jakoby vznikal úplně nový ţivot. Práce s hlínou a 

hrnčířským kruhem je odpočinková a povzbuzují zároveň. S láskou vyrobený hrní-

ček z hlíny je krásný dárek pro přátele, které máme rádi. 

Vedle chaloupky s hrnčířským kruhem bude stát chaloupka moudrosti, zasvěcená 

matematice. Matematika nemůţe, chybět. To je obor, který nás provází po staletí a 

jiţ Pythagoras říkal, ţe v číslech se ukrývá tajemství ţivota. Nejen tajemství ţivota, 
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umět pracovat s čísly je dost důleţité v našem ţivotě. Musíme si umět dobře spočí-

tat délku, šířku, výšku a další vědomosti, které jsou skryty v tajemství čísel. 

O tajemství čísel také hovoří numerologie, proto bude postavena i další chaloupka. 

Tento obor je také hodně zajímavý a dokáţe vypovídat o naší povaze. Numerolo-

gická mříţka dokáţe vypovídat o našem osudu o naší ţivotní cestě. 

Máme postavenou matematickou a numerologickou chaloupku. Proto nesmí chy-

bět chaloupka zasvěcená fyzice. Fyzika je věda, která nezastupitelně patří do našich 

znalostí. A vzhledem k tomu, ţe jiţ velký Albert Einstein byl fyzik a stále není do-

končena jeho velká teorie všeho. Moţná se jednou najde někdo, kdo velkou teorii 

všeho dokončí. Musí zde stát chaloupka fyziky i mě samotnou by zajímalo, tajem-

ství velké teorie všeho, kterou bohuţel Albert Einstein nestihl dokončit. 

Kdyţ uţ jsme u té matematiky a fyziky, přidám i chaloupku finančního vzdělávání. 

Dlouho mě zajímalo, jaké tajemství skrývá Waren Buffete - nejlepší investor světa. 

Začínal s patnácti dolary v kapse a stal se nejbohatším muţem světa. Musel najít 

nějaký klíč nebo fintu. Moţná na první pohled za sloţitým ekonomickým systé-



 

 15 

mem ţádné tajemnosti nejsou. Jak učí Robert Kioysakii ve svých kníţkách, k tomu 

abychom se dokázali pohybovat ve sloţitém ekonomickém světě, potřebujeme 

znalosti. Pokud je máme, ekonomika se stává velmi zajímavou a zábavnou hrou, 

kde si můţeme vydělat peněz, kolik chceme. Zlem dnešní doby nejsou peníze, 

zlem je nevědomost a nevzdělanost. Chaloupku finančního vzdělávání povaţuji za 

velmi důleţitou. Ve znalostech finančního systému se skrývá svoboda.  

Za úspěchy lidí, většinou nestojí ţádná tajemství, dali jen do práce své srdce a 

úspěch se nakonec dostavil sám. S úspěchem přišla i vytouţená odměna. Velmi 

úspěšní lidé, dokázali vstát ze svého gauče, vzít si učebnice a začít dělat práci, která 

je bavila  a dávala jim smysl, většinou nepočítali s velkým finančním ziskem. Jen 

vstali a udělali, co bylo potřeba, a nestěţovali si, ţe jim něco nejde. 

Na mém snovém poli moudrosti nesmí chybět chaloupka zasvěcená astrologii. As-

trologie je věda, která je mnohými odborníky povaţována za pseudovědu. Já, si ale 

myslím, ţe v postavení planet se skrývají i naše ţivotní cesty. Podle postavení pla-

net se řídily jiţ ve starém Egyptě a mnoho lidí a různých kultur hledalo a hledá od-
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povědi ve hvězdách. Všichni velcí panovníci se obklopovali hvězdáři a astrology a 

společně hledali odpovědi na své otázky. I sám velký jasnovidec Nostradamus hle-

dal odpovědi ve hvězdách. Proto na mé louce moudrosti musí stát i chaloupka za-

svěcená astrologii.  

Hned vedle astrologie bude stát chaloupka zasvěcená filosofii. Filosofie je obor o 

lásce k moudrosti. Filosofie v překladu znamená milovat moudrost. I dnes hledá-

me ve slovech starých filosofů moudra, které by nám pomohla otevřít svá srdce. 

Filosofie je věda, která se nedá naučit jako básnička. Je to celoţivotní proces hledá-

ní odpovědí na otázky po smyslu ţivota. Moţná dnes jsme si tento obor přejmeno-

vali na osobní rozvoj. Osobní rozvoj, neboli učení a hledání odpovědí v nás, 

v našem srdci a v našich ţivotních cestách.  

Co by to bylo za studia, kdybychom neměli něco k snědku, tak nesmí chybět cha-

loupka s naukou o dobrém jídle. Takový dobře připravený pokrm s láskou a srd-

cem je krásný okamţik dne.   



 

 17 

A kdyţ něco k jídlu tak i něco k pití! Naše země je světová velmoc piva. Tajemství 

výroby piva by proto měl kaţdý znát. Je to nádherný pohled, jak suroviny na vaření 

piva putují výrobním procesem. Na konci procesu výroby zlatavý mok teče do oro-

sených sklenic a zastaví se na našem stole. Nesmíme zapomenout na Moravu a na 

lahodnou chuť vína. I tajemství procesu výroby „mléka starců“ by měl kaţdý znát. 

Jídlo, pivo a víno je spojeno s chemickým oborem. Na mém snové louce moudros-

ti nesmí chybět chaloupka zasvěcená chemii. Tento obor je součástí kaţdého dne. 

Moţná to tolik nevnímáme, ale chemické vzorce jsou všude kolem nás. 

Bude zde i chaloupka věnovaná znalostem o počítačích. Steven Jobs se také snaţil, 

abychom mohli mít počítače v kaţdé domácnosti. Snaţil se, abychom obsluhu po-

čítače dobře pochopili a slouţil nám ke zkvalitnění ţivota. Díky počítači můţeme 

číst znalosti celého světa. Máme k sobě tak blízko a můţeme si sdělovat své rados-

ti, starosti, znalosti a úspěchy. Díky počítači máme spojení s celým světem a můţe-

me komunikovat s přáteli z různých končin světa. 
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Pokračování ve stavbě chaloupek moudrosti 

 

Toto jsou základní chaloupky moudrosti, které budou stát na mém snovém poli. 

Nabyté vědomosti by vţdy měly slouţit k dobru. Velký učitel národů Jan Amos 

Komenský by se mnou jistě souhlasil. Souhlasil by i Jan Masaryk, který byl nadšen 

myšlenkou nových technologií ve své době, o kterých si představoval, ţe budou 

slouţit ke vzdělávání dětí. Jak sám říkal, pokud se budou vynakládat větší peníze 

na zbraně neţ na vzdělání, nikdy nebude mír na zemi. S tímto tvrzením by jistě 

souhlasila i Matka Tereza, která čekala na pozvánku k mírovému pochodu.   

Vzdělání je nejdůleţitější součástí našeho ţivota, a musí být dostupné všem. Jen 

vzdělaný, chytrý a šikovný lid je zárukou míru a spokojenosti. Ve všech kulturách, 

je na vzdělání kladen ten největší důraz. Nemusí být nutně podmíněno známkami 

ani tituly, musí to být vzdělání, které vede ke kvalitnímu, spokojenému a šťastné-

mu ţivotu. 
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Proto na mém snovém poli moudrosti nesmí chybět chaloupka zeměpisu, aby-

chom věděli, jak ţijí lidé i jinde na světě. A nezapomínali, ţe i v jiných zemích na 

světě mají lidé starosti a také chtějí dát svým dětem k večeři chleba s máslem a ţít 

šťastný a spokojený ţivot.  

Moudrosti a vědomostí je mnoho a jistě jsem zatím nevyjmenovala všechny obory. 

Co by to bylo za místo, kdyby zde nezněla dobrá hudba. Myslím, ţe Bedřich Sme-

tana, Antonín Dvořák a další také odvedli výbornou práci a jejich hudbu poslou-

cháme dodnes. Nejen váţnou hudbu, i moderní, která nám dokáţe zvednout nála-

du, kdyţ si myslíme, ţe jiţ nemáme chuť tančit a zpívat. 

Na mém snovém poli bude i chaloupka radosti, kde všichni pochopí, ţe nemá smy-

sl se trápit. Zbytečným trápením si lidé jen ubliţují sami sobě. V chaloupce radosti 

se naučí jak vykonávat práci, která je baví a vede ke šťastnému a spokojenému ţi-

votu. Z této chaloupky by měl jistě radost i Dale Carnegie, protoţe ve svých kníţ-

kách vysvětluje jak se zbavit starostí a začít ţít. Ţít jen tak a kaţdý večer mít radost 

z dobře vykonané práce a mít radost, ţe jsme dokázali vykouzlit úsměv na tváři na-
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šich blízkých. V chaloupce radosti se odbourají starosti a návštěvníci zjistí, ţe 

s úsměvem na tváři a vnitřním klidem dokáţou vzdorovat i nemocem a nemusí 

zbytečně přidělávat práci lékařům.   

Budou to krásné chaloupky moudrosti: budou barevné a krásné, pomalují je vý-

tvarní umělci, kteří malují s radostí. Na kaţdý večer bude připraven táborák, buřty a 

pivo. Neznám krásnější pocit neţ sedět u praskajícího ohně pod hvězdami, hrát na 

kytaru, zpívat písničky od Brontosaurů, Wabiho nebo bratří Nedvědů. A nakonec 

jít spát, s příjemnou únavou a klidem na duši z dobře vykonané práce a těšit se na 

východ slunce s radostí, co přinese nový den. 

Zatím je to jen sen, ale nikdo a nic mě nemůţe zastavit, abych kaţdý den neudělala 

malý krok ke splnění svého velkého snu. Stačí postavit základ a kaţdý den přidávat 

jednu cihličku aţ se nakonec můj sen zjeví v celé své kráse. 

Svým dětem předám moudrost, kterou budou potřebovat. Budou potřebovat, 

mnoho znalostí, vědomostí a šikovnosti, aby můj sen dokázali nést dál a dobře se o 
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můj sen postarat. Budou se muset naučit moudrosti a touze po vzdělání, aby doká-

zaly pomáhat a předávat moudrost dalším generacím. 

Svoboda a moudrost, to jsou faktory, na kterých záleţí. Peníze jsou peníze a jsou 

krásné, mohu si za ně koupit dovolenou, dům, jídlo v obchodním domě, ... Podle 

statistik je dokázáno, ţe i bohatí lidé udrţí své bohatství pouze po tři generace, 

čtvrtá generace si přestává dědictví váţit a jen utrácí a rozhazuje. S moudrostí, zna-

lostmi a zkušenostmi si mé děti budou moci peníze na jídlo, pití, oblečení a učebni-

ce vydělat, kdykoliv. A pokud vydělají nějakou korunu navíc, budou vědět, ţe tyto 

peníze musí pouţít dál k tomu, aby pomohly dalším lidem, kteří se moţná se nyní 

trápí a nevědí, ţe moudrost a vědomosti je to největší bohatství, jaké člověk má. 

Stále je to jen sen, ale je moc krásný na to, aby se nemohl stát skutečností. V mém 

snu všichni návštěvníci odjíţděli se slzami v očích a děkovali. Nakonec moţná na 

mém snovém poli moudrosti zjistíme, jak to Leonardo da Vinci myslel s citátem: 

„Slepá nevědomost nás přivádí na scestí. Ó! Bídní smrtelníci, otevřete oči!“ 
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7 tajemství na cestě k moudrosti: 

 

1) Přestaňte žít v klamu. Neklamte sami sebe a začnete si pokládat otázky. 

 

Pokládejte si otázky typu proč?  Jaké věci ve svém ţivotě jiţ vice nebudu tolerovat? 

Jak si jednou začnete pokládat otázky, nebudete moci přestat, s kaţdou otázkou 

přichází i odpověď, ale i další otázka. 

I Albert Einstein podporoval zvídavost a kladení otázek: Důležité je nikdy 

nepřestat v kladení otázek, zvědavost má svůj důvod k existenci. Člověk si 

nemůže pomoci nezůstat v úžasu nad otázkami věčnosti, života a ohromují-

cí formou reality. Postačí, když se budeme snažit odhalit kousíček těchto 

mysterií každý den. Nikdy nepřestávejte v odhalování otázek, nikdy neztrá-

cejte čistou zvědavost. 
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2) Moment volby  

 

Jakmile si jednou pro vždy uvědomíte, že splýváte s davem a žijete neauten-

tickým životem, ocitnete se před volbou. 

Kdyţ si vzpomenete na krásné věci a na věci, které děláte rádi, moţná zjistíte, ţe 

jste se nechali vlákat do pasti. A přijali jste hodnoty lidí, kolem vás. Uvědomíte si, 

ţe je to váš ţivot, který ţijete a kaţdý den je malý zázrak. Moţná zjistíte, ţe jste pro-

marnili i několik let ţivota, kdy jste se snaţili dostát hodnotám někoho jiného. Pro-

marněné roky vám jiţ nikdo nikdy nedokáţe vrátit zpátky. 

Kdyţ si toto uvědomíte, udělejte volbu. Udělejte první krok k lepšímu ţivotu. 

Nezáleží, kde se nyní nacházíte a v jaké situaci. Jen sami sobě řekněte dost.  
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3) Vědomí zázraku a možnosti. 

 

Pokud učiníte volbu a rozhodnete se ke změně, objeví se před vámi moţnosti, o 

kterých se vám dosud nesnilo. Začnete se učit a třídit své myšlenky. Budete hledat 

odpovědi sami v sobě. 

V tomto stadiu začnete život vidět naprosto jinýma očima. 

Začnete chápat, ţe svět je místem hojnosti, příleţitostí, a velkoleposti. Tady začnete 

chápat, jací lidé doopravdy jsou. 

Zjistíte, že žádný člověk naplněný štěstím, by nikdy nikomu neublížil. 
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4) Učení od mistrů 

 

Právě v této etapě budete pátrat po různých učitelích a zkoumat rozličné 

cesty k poznání. 

Budete hledat cesty, jak to udělali oni - ti nejúspěšnější z úspěšných.  Bude to obdo-

bí velkého zmatku a vstřebávání velkého mnoţství informací a bude potřeba je 

vstřebat. Dejte všemu čas, postupně se vše vyjasní. A v hlavě zavládne klid a mír. 

Dojdete k opravdové moudrosti, ke klidu, radosti, míru a štěstí. 
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5) Pátý stupeň je změna - je nejnáročnější. 

 

Nejnáročnější, ale i současně i jedno z nejzajímavějších období. Váš svět se bude 

od základů proměňovat. Jistě změna není snadná, ovšem přínos, který tato fáze 

procesu sebou přinese, vám bude ku prospěchu po zbytek ţivota. 

Dojdete do stavu klidu, radosti a štěstí. 

 

6) Velká změna, stav probuzení 

 

Do tohoto stavu se dostanete, pokud budete plně oddáni své věci. 

Vyţaduje velké úsilí, trpělivost a čas. Do tohoto stavu dojde jen malé procento lidí, 

ale pokud vydrţíte, dostaví se svoboda, nebojácnost, nekonečná moudrost a uvidíte 

svět, který je plný neomezených a nekonečných moţností. 
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7) Zkouška 

 

Musíte podstoupit velkou zkoušku. Zaprvé se musíte ujistit, že máte vědo-

mosti, které jste se na cestě naučili, a za druhé zjistit jak intenzivně po této 

změně toužíte.  

Tento bod je nejtěžší a většina lidí to vzdá.  

Kaţdý kdo prošel, tímto moc dobře ví, ţe cesta není snadná, ale na konci té cesty je 

svoboda. 

 

Sheila Grahamová říká:  

„Můžeš mít všechno, co chceš, pokud to chceš zoufale. Musíš to chtít 

s touhou tak nesmírnou, až proniká každým pórem těla a spojuje se 

s energií, která stvořila tento svět.“ 
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Herman Hesse dodává:  

„Vezměte konečně rozum do hrsti! Máte žít a máte se naučit smát. Máte se 

naučit poslouchat prokletou rádiovou hudbu života, máte ctít ducha, který je 

za ní, máte se naučit smát se jí se vším všudy. A dost, víc se po vás nežádá!“ 

 

Pokud zvládnete projít závěrečnou zkouškou, dojdete do místa, kde se plní 

sny, získáte vše, po čem toužíte a získáte i vytouženou odměnu. Projít 

zkouškou není snadné, je to zkouška vaší připravenosti, vnitřní síly, pokory 

a odhodlání. Nakonec budete stát na vrcholu a před očima se vám objeví 

místo, na které se nikdy nezapomíná. 

Bude to tak nádherné místo, ze kterého se již nikdy nedokážete vrátit zpát-

ky. Možná teď sedíte a nevíte si rady.  
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Uvědomte si, kolik času jste jiţ moţná promarnili, ţe děláte práci, kterou nemáte 

rádi, necítíte se dobře, a nejste spokojení a šťastní. 

Pracujete jako blázni a snaţíte se zapomenout na starosti. A jiţ ani nevíte, ţe vám 

nad hlavou kaţdé ráno vychází sluníčko, aby nám popřálo krásný nový den. 

 

 

Poznejte to, co děláte rádi, dejte do toho srdce a nějakou hod-

notu navíc a běžte za svým snem…. 

 

 

Děkuji a přeji mnoho štěstí na cestě za Vaším snem! 
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