
Vzhledem k mé lásce psát v tomto výběru nejsou zařazeny citáty z mých knih. 

Každou myšlenku chápu jako jedinečnou pro dané dílo. Baví mě využít každý 

prostor k tomu, abych mohla přinést nové dojmy. Nekopíruji kousky svých knih do 

jiných, protože myšlenka nefunguje osamoceně, ale v dané atmosféře (učím se 

z citací druhých, ale nepoužívám svou myšlenku dvakrát). Tohle dílo je navíc od 

ostatních odlišné v tom, že zde máte výběr myšlenek, které si můžete libovolně 

zařadit do kontextu svého světa a vybrat si z mnoha významů, které nabízejí, 

právě ty své. Pokud se náhodou vyskytne nějaká podobnost s předchozími 

myšlenkami, je to tím, že tutéž věc chci vyjádřit z mírně jiného pohledu, např. 

toho, že předtím to bylo řečeno obecně a nyní jsem tuhle myšlenku vzala za 

vlastní a více konkretizovala. Tato sbírka citátů má velmi osobní charakter a 

vychází jen a přímo z toho, co si myslím a co cítím napříč svým, nejen psacím, 

životem. Je o tom, co miluji, o tom, kam směřuji. O tom, co mi dává sílu a co mě 

povznáší. O tom, jak chápu svět.  

 

Citáty jsou složené z celého mého života z různých životních období. Posunem 

času se trochu mění, ale pro mne měly vždy určitý moment výpovědní sílu a 

skutečně jsem se tak cítila. Ráda se k myšlenkám a pocitům, které mne v životě 

potkaly, vracím. I když nejsou současné, mají vlastní pozici v rámci mého života a 

jejich přítomnost otevírá další vyznění, kdy si mohu například připomínat 

vděčnost toho, že se to stalo nebo toho, že je to už za mnou. Vždy si zároveň 

nechávají potenciál ve mně další myšlenky otevírat. 

 

Jestliže nějaké citáty nepřináší nic objevného, ale jsou zažitou životní pravdou, 

není to opsaná pravda, ale ta, kterou jsem skutečně cítila a snažila jsem se 

zasadit ji do vlastního kontextu a tím jí dát osobní význam. Nějakým způsobem 

byla pro mne v určitou chvíli významná a její vnitřní nalezení mi otevřelo nový 

úhel pohledu a posunulo mě dál. Může vám fungovat sousta věcí, které znáte, ale 

dokud je nevytáhnete na vědomí a skutečně nepochopíte a nevyložíte si sami je 

pro sebe, tak vám nic neříkají, a tak jsem zachytila moment, kdy mi něco říkají a 

ve vlastním kontextu, jak se to stalo. Vždy to byly náhlé okamžiky, kdy jsem si 



najednou uvědomila nějaký nový dílčí stimul, který mi pomáhal řešit životní 

situace i urovnávat si pocity. 

 

Citáty jsou velmi osobní. Co osobnost, to jiný svět. Nikoho nepotkají stejné 

prožitky. Jedná se o upřímný náhled do mého vnitřního světa, jehož cílem není 

hledat obecně platné věci, se kterými se ztotožní všichni lidé napříč generacemi, 

s rozdílným vzděláním, životními hodnotami, zájmy, společenskými rolemi a 

všemi dalšími odlišnostmi, které se zde uplatňují. Je to otevřené okno do jedné 

duše, která vás zve k nakouknutí.  

 

Zároveň vězte, že to, co si přečtete dnes, a nic vám neřekne, vás může oslovit i 

za spoustu let, když se zase posunou vaše obzory. Významy totiž mají důležitou 

vlastnost, že doznívají.  

 

Dejte knížce šanci a najděte si byť jeden jediný. Dívejte se na ni už od začátku 

tak, že si najdete ten svůj jediný nejsilnější, který si ponesete dál. A věřte, že to 

pro každého bude jiný citát. Tím uděláte pro sebe nejvíce, co můžete.  

 

Výsadou není milovat všechny citáty, ale najít si alespoň pár, které vám cokoli 

řeknou. A pokud vás i ovlivní a zafunguje jejich síla, co na světě vám dokáže 

rozevřít nový niterní obzor, změnit vaše zvyky, dát vám sílu, motivovat vás a 

změnit směr vašich kroků? Stane se jen to, co vy budete chtít, aby se stalo. A 

přitom tu je tolik síly na jednom místě, aby se stalo alespoň něco z toho.   

 

Pokud se myšlenky opakují, upřímně jsem cítila na jeden bod nahlížet z různých 

perspektiv. V mém světě fungují základní hodnoty, které nosím hluboko uvnitř a 

v nichž také plyne můj svět. A vše spojuje jediné – svůj svět jsem postavila na 

upřímných základech. Myslím, že z knížky to bude velmi dobře poznat. Dala jsem 

velký prostor vyznání tomu, co skutečně miluji a hýbe mým srdcem. 

 

Někdy píši v obecné rovině, jindy v osobní, střídá se to. V té obecné je vždy kus 

mne. A ta osobní je tu zase pro všechny, kteří si chtějí cokoli odnést z mých 



pocitů. Jiné oči, jiný svět. Ale každý lidský pocit funguje v nespočtu perspektiv. 

Občas to jsou střípky z mého všedního i nevšedního života. Proto jsem i knížku, 

jak je patrné z názvu, pojala jako soubor myšlenek, nikoli citátů, protože tohle 

nejlépe vystihuje, jaká skutečně je. 

 

Ve chvíli, kdy jsem tuto knížku psala, jsem měla mnoho jiných niterních 

dokumentů a myšlenek. Měla jsem další díla plná stran o lásce, motivaci i psaní. 

Jenže nebrala jsem z nich nic pro větší rozsah této knížky. Ty myšlenky tam byly 

dříve a tvoří kompletní soubory, které se třeba dostanou k lidem nebo zůstanou 

v mých osobních záznamech. Také vznikají napříč mým životem, ale cítím, že 

mají vlastní atmosféru. Tady se jedná o myšlenky, které vždy cinkly o můj svět a 

potkávaly mne souběžně. V předchozích souborech mám delší pasáže, ale zde 

jsou kratší či delší postřehy, které se mi vždy objevily v mysli. Od doby, co jsem 

začala tyto postřehy psát, což byl samovolný nápad, cítím, že to má svůj smysl. 

Možná mám i jinde myšlenky podobné citátům, ale ty zase pojí jiná doba a 

vnímám je zvlášť. Potřebuji se dostat ke spoustě věcí. A jim dám buď pokračující 

charakter, nebo vzniknou podobné knížky, které budou ale zase něčím jiné než 

tato. Ale jedno budou mít společné – vždy je budu tvořit s nejčistším srdcem, jak 

to cítím nejpřirozeněji.  

 

Jsou zde také mé vzpomínky. V těch pár slovech žijí okamžiky a moje pocity, 

které bych si chtěla uchovat. Vím, že jsem místy velmi osobní, ale myslím, že při 

odosobnění by tento celek ztratil svou hloubku i tajemnost. 

 

Vždyť právě proto, že nemyslí každý stejně, se můžeme navzájem obohacovat. 

Každá lidská myšlenka je něčím výjimečná. Jsou to slova, a ta mají velkou moc. 

Nesou totiž vlastní význam a ten otevírá tisíce možností, jak je možné jej chápat. 

 

Třeba to bude v lecčem i vnitřně obohacující a poučné, když máte možnost číst si 

moje dojmy napříč částí života, života jiného člověka, jehož kroky vedly jinudy než 

vaše, nahlížel na svět z jinačí perspektivy, a který objevil o něco jiné životní 

pravdy i nádhery… 



 

Každý citát byl umístěn v mém životě, a tak se jedná o směs  

prožitků, které mne potkaly ve vnějším světě,  

pocitů, které vyplynuly z mého vnitřního světa,  

rad, jež ustanovily mé zkušenosti, 

nálad zachycujících kus rozpoložení, ke kterému stojí za to se vracet, 

snů, které zkrásňují všednost, 

plánů, jimž se daří udržovat můj směr, 

těšení, díky kterým je svět krásnější, 

motivací, které dodávají sílu a energii.  

 

To vše zde najdete a k tomu ještě pár mých tajností :). 

 

Budu vám srdečně vděčná za jakoukoli odezvu o tom, zdali vás tato kniha 

posunula v životě jakkoli dál či vás přivedla k zamyšlení.  

 


