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1. INDIE – JE TO LÁSKA, NEBO CO? 

Na jaře 2017 jsme se rozhodli, můj muž a já, pro naši první společnou cestu do 

Indie.  

Nečekali jsem od ní prakticky nic, jen jsme věděli naprosto jasně, že ji máme 

uskutečnit.  

Bylo mi řečeno, že lidé, kteří Indii navštívili, ji potom buď milují, nebo nenávidí. 

A že já ji nejspíš budu milovat.       

Včera jsme znovu, po 16 měsících od první výpravy, vstoupili na indickou půdu. 

Využili jsme 9tihodinové pauzy mezi dvěma lety a vymotali se na chvíli z letiště 

ven. 

 

Podívali jsme se na sebe a začali se smát: 

 

„Ano, to je ono...“ 



 

 

 



Ten zvláštně vlhký vzduch, ta specifická vůně-smrad, ten ryk klaxonů, ty stromy 

jejichž listí ani jména neznáme...to nám rozechvělo srdce.  

 Nemůžeme to popřít-je to láska… 

 

 

  



2. KDO BY PLIVAL??       

 

Když jsem poprvé v indickém metru v Delhi viděla tuhle cedulku, 

" Plivání v metru je zakázáno", pokuta 200 rupií, musela jsem se strašně 

smát...          

 

" Kdo by, proboha, plival v metru???"  

A teď už to vím!  Každý!!  

 

Respektive každý, kdo, stejně jako my, jede aspoň 15 minut z tržiště Main Bazar 

na Paharganji na stanici metra, ve zcela otevřené " kabriolet" elektrické rikshe a 

směje se a víská hrůzou na celé kolo jako já.        

 

Jako když se takové to legrační autíčko z pouťové atrakce najednou vrhne do 

šíleného provozu v indickém velkoměstě, mezi všechny ty troubící taxíky, řičící 

motorky a lidmi tažené povozy, přesně tak to je...  

 

Člověk se drží kovové tyčky a za hysterického smíchu doufá, že nevypadne do 

silnice... 

Když konečně dorazí k metru, má už pusu tak plnou štiplavého prachu, špíny a 

mezi zuby zrnka písku, že opravdu jediné, co chce a potřebuje, je PLIVAT. 

Bohužel, to se ale nesmí. Pod pokutou       . 

 

 



3. A NEZALEKNOU SE NIČEHO       

 

Jedna z věcí, která se mi na Indech líbí, (a to jsem říkala, že nebudu 

generalizovat), je to, jak jsou nebojácní.      

Nebojí se ničeho, všechno ví, všechno znají a se vším si poradí.  

A poradí i vám. 

 

 
 

Když se jich zeptáte na cestu, určitě vám ji ukážou, a to i v případě, že ji sami 

neznají.       

 

Když si v Dehradunu vezmete taxi, řidič vám nadšeně odsouhlasí adresu, řekne 



cenu, naloží vás a vyrazí... Teprve potom volá kámošovi, aby zjistil, kde že se 

cíl vlastně nachází, jak je to daleko a kudy se tam dostane.  

 

A nebude se bát telefonovat ani v horských serpentinách v půlnoční 

tmě...        Přísahám. 

 

 
 

Indická sebedůvěra a sebevědomí jsou možná jiného druhu než sebejistota 

Američanů, nevím, nicméně my (někteří) přizdisráči, co máme neustálé a 

nekončící pochybnosti o sobě a svých schopnostech, jim můžeme jen závidět. 

             

Možná, když se zeptám, jak to dělají a jak na to, tak mi poradí. 

 

  



4. DŘEVO PRO TATÍNKA      

 

V říjnu 2017 jsme zahlédli z veliké dálky, na druhé straně řeky, kremaci 

indického nebožtíka.  

Při západu slunce na břehu posvátné Matky Gangy se s ním loučila celá velká 

rodina, příbuzní a přátelé... 

 

 

A dnes jsme se náhodou ocitli přesně TAM. 

 

Pozůstalí, kteří právě připravovali dřevo na vatru pro zemřelého, kráčeli po cestě 

těsně kolem nás. 

Uvědomili jsme si znovu, že tady i smrt a odchod blízkého člověka mají jinou 

podobu, jiný rozměr než u nás. A to naprosto... 

 

Nebo si snad umíte představit, že sami přinášíte na ramenou klády dřeva, na něž 

pak uložíte tělo svého otce? Pak zapálíte oheň a díváte se, do poslední chvíle, 

jak hoří??  

Nejsme na to zvyklí. 

Neříkám, že je to dobře nebo špatně, jen cítím, jak je to pro nás zvláštní 

představa.  



A tihle zdejší Indové by asi zase nepochopili, že necháme úplně cizí lidi, aby se 

o naše mrtvé postarali za nás a místo nás...       

No, jen si tak zkouším představit, jaké to je.  

" Nesu tenhle kus dřeva pro tatínka..." 

 

 

 

  



5. RISHIKESH      

 

Je mojí láskou na "druhý pohled". O to větší... 

Když jsme se v něm ocitli poprvé, měli jsme za sebou 9 hodin strašlivé jízdy z 

Ambaly.  

 

Za volantem s podivínem, který neřekl jediné slovo anglicky a my netušili, jaké 

bude jeho příští hnutí mysli. 

Byla jsem utahaná a vyděšená.  

 

Rishikesh se mi nelíbil. Moje první dojmy byly hrozné a tuším, že jsem si tehdy 

pomyslela:  

"Tak sem jsme vůbec jezdit nemuseli.  

Tohle není žádná Indie! "  

Byla jsem otrávená, že je na každém druhém domě velká barevná reklama na 

Kurzy jógy, kde z vás do jednoho až tří týdnů udělají rovnou lektora.       

 

 
 

Na každém třetím domě pak jiná obrovská, rovněž oprýskaná, reklama s 

oznámením, že právě Zde je to Nejlepší centrum ajurvédských masáží.  

Úzkými uličkami nebylo možno projít pro valící se davy lidí, motorek, džípů a 

krav.  



Ještě horší ale bylo, že jsem měla pocit, že " bílých" západních turistů je tu 

pomalu víc než Indů.  

Navíc se tito turisté tvářili často velice odměřeně, přesněji řečeno, tvářili se, že 

nás vůbec nevidí, že neexistujeme a že jediní " bílí" turisté ze západu přijíždějící 

právě sem na své duchovní pouti, jsou Oni.  

Všichni měli hippies new age image a já jsem byla zmatená.  

 

 

 

Bylo to úplně něco jiného, než jsem znala z předchozích pěti šesti týdnů 

strávených na jihu a v Dharamsale.  

No, naštěstí jsem během dalších osmačtyřiceti hodin zjistila, že to není tak 

hrozné!        

Nejhorší v tomto směru byl právě úsek kolem Laxmanjuly, kde jsme bydleli.  

 

Po dvou kilometrech po proudu Gangy se atmosféra i ráz obyvatelstva měnil a 

začínala " ta Indie", kterou jsme znali.  



 

 

Těžko říct, kdy začal být Rishikesh tímto " new age sídlem", jestli po pobytu 

Beatles ve zdejším ashramu, nebo už jím byl dřív?  

Pravdou je, že kdo chce jet do Indie, aby mohl říct, že v ní byl, aby ho to přitom 

" moc nebolelo" a " moc se přitom neušpinil", pro toho je Rishikesh nejlepší 

začátek.       

 

  



Po 11 dnech v tomto městě jsem, zásluhou božské a posvátné Matky Gangy, 

kouzlu tohoto města podlehla.        

Když jsme ho opouštěli, věděla jsem, že udělám všechno pro to, abych se sem 

ještě jednou v tomto životě vrátila.  

No, a teď jsem tu.  

 

Chvílemi mám pocit, že se mi to zdá a chvílemi jsem naopak úplně vzhůru a 

cítím, jak to tu miluju.  

Nezměnil se Rishikesh. Změnila jsem se já.  

      

  



6. GANGA 

 

Smála jsem se, když jsem přátelům vyprávěla, jak jsem při naší první návštěvě 

Rishikeshe spadla do Gangy.       

Salto mortále na zad, z raftu přímo do peřejí. 

 

Vypadali vyděšeně a šklebili se: "Brrr, hnus...", když jsem se přiznala, že jsem si 

cestou ze dna zpátky nad hladinu lokla.  

Občas jsem viděla i údiv nad tím, že mě " ta žíravina nerozleptala". 

Jenže tady to tak není!!             

 

Ne tady v Rishikeshi.  

Neříkám, že by se z ní mělo zrovna pít, ale tady ještě není Ganga tím, čím ve 

Varanásí. 

Tady neuvidíte plavat špínu, odpadky, mrtvoly, tady není tím, co se z ní stalo dál 

po jejím toku.  

Není špinavá, hnusná, neperou se tu mraky špinavého prádla.  

Přichází z Himalájí, je krásná, tyrkysově zelená. Létají nad ní divoké husy a 

kormoráni.  

 

 



Zpátky proti proudu, směrem do Himalájí, je víc a víc průzračná. V peřejích zní 

vyskakují krůpěje jako oblázky křišťálů... 

Když tehdy v jednom klidném místě raft zastavil, kolem nás byly z obou stran 

strmé svahy s himalájským pralesem osídleným tygry a slony... 

 

Ten pohled mi vehnal slzy do očí. Takovou krásu neumím popsat... 

 

Nechtělo se nám plavbu končit, i když jsme byli na kost promáčení.  

Když jsme se pak v hotelu usušili a zahřáli, uvědomila jsem si, že jsem tam 

někde přitom pádu z raftu, nechala v té vodě kus srdce...a že se pro něj budu 

muset jednou vrátit...       

Tak jsem se vrátila.  

 

 
 

 

A jak se na ni dívám, den co den, zjišťuji, že nemám srdce v řece, ... 

ale tuto úchvatnou mohutnou řeku v srdci.  

Je tam. A takhle jím proudí...      

  



7. (NE)NAPLIVEJTE MU DO KAFE        

 

Až mne zase napadne, jak se mohou někdy cizinci na návštěvě v naší zemi 

chovat tak odporně, vzpomenu si na nedávného západního turistu zde, v místní 

rishikeshské restauraci.  

 

Chlápek tak pětačtyřicet, se třemi přáteli.  

Ta arogance, ta povýšenost a diktátorství, s jakým peskoval mladého indického 

kluka, který se snažil, seč mohl, zastoupit nepřítomného majitele.  

 

A kvůli ničemu! Kvůli tomu, že káva nebyla " ta káva", jakou si představoval... 

No, už jsem si skoro myslela, že nemám emoce,      , ale tenhle pan Evropan mi 

předvedl, že jich mám celou paletu: stud za nás " bílé turisty ze Západu", přes 

údiv a hněv ...až po něco jako plachou myšlenku na pomstu.         

 

Totiž, když jsem si vzpomněla, jak se v Přátelích Rachel (Jennifer Atkinson) 

vyrovnávala se sprostými hosty v kavárně:  

"Co dělám, když se někdo takhle arogantně chová? Plivnu mu do kafe! "        

 

 



Vůbec netuším, co se odehrávalo v mysli tohoto drobného indického mladíka.  

Třeba si myslel: "Však já vím, že jsi přestrojený Shiva a zkoušíš moji pokoru a 

odevzdanost..."  

Anebo: " Řvi si tu na mě, jak chceš. Život je jen sen a Ty se mi, ty Snobe, jenom 

zdáš...! "  

A pak je tu taky možnost, že...           ... 

 

Nevím, nicméně, na rozdíl od Turisty, zachoval po celou dobu tento 

„nevzdělaný barevný kluk“ konstantní klid a důstojnost...       

 

 

  



8. DOBRÉ JITRO CELÉMU SVĚTU         

 

Na satsang vycházíme ráno v 6 30.  

Tou dobou jsou u nás doma 2 hodiny ráno.  

Myslím na vás a doufám, že všichni spíte, krásným a klidným spánkem.       

Tady je taky ještě úplná tma a my se vydáváme na 3 kilometry dlouhou cestu k 

ášramu.  

 

Ulice jsou prázdné a tiché. Všechny krámky jsou zavřené.  

Tu a tam v nějakém koutku na holé zemi spí zachumlaný ve svém oranžovém 

hábitu sádhú. 

Občas do tmy vykřikne pták nebo nějaká opice.  

 

 

 

Chodníky jsou často mokré po nočním dešti, ale zase je všechno umyté.  

Jen místy leží čerstvé lívance od kraviček, které tu spí při kraji cesty. Tulí se po 

dvou nebo po třech, aby jim bylo tepleji... 

V 7 hodin stojíme na Ramjule...Pomalu se rozednívá... 

Úžas... 

 



Z Ramjuly zíráme na řeku...Dobré jitro, Gango! Dobré jitro, Himaláje!  

Nad řekou je mlha, po pravé straně mostu Himaláje zabalené do něžného 

kožíšku mraků... 

 

Voda je zelená a klidná. 

Vzduch je vlhký, chladný a zvláštně voní.  

Vždyplný most Ramjula je úplně pustý a my se zastavíme aspoň na chvíli a 

díváme se na řeku...Je tichá, majestátná, posvátná... 

 

Za mostem pokračujeme po proudu a světla je víc a víc.  

Na řece sedí kormoráni, na břehu poskakují konipásci, na stromech krákají 

vrány " šedivky". Tu a tam na kameni racek. Nad hlavou nám krouží poštolky.  

 

Dobré jitro, vráno! Dobré jitro, poštolko!  

Vidíte první lidi, jak sedí u Gangy a modlí se.  

 
 

 



Někdo provádí rituální koupel. Skupinka indických žen v pestrých sárích se jde 

ke Ganze opláchnout a nabrat vodu k obřadům.  

 

Po nábřeží začínají proudit první jogíni a návštěvníci ášramů, každý do toho 

svého.  

Na břehu první dělníci nakládají na oslíky obrovské vaky říčního písku... 

 

 
 

Už je bílý den a po hodině svěží chůze jsme i my u brány ášramu.  

Objevují se první prodejci, z obchůdků a stánků vane vůně zapálených tyčinek. 

Zkřehlým chodcům se podává horká masala, hladoví poutníci si mohou koupit 

banány. 

 

Hned vedle stánku stojí velký býk s mohutnými rohy. Rád by vás přesvědčil, že 

jste svůj banán koupili pro něho... 

 



 
 

Ocitáme se na místě.  

Bývali bychom mohli vzít rikšu, jistě, ušetřit čas i námahu.  

 

Ale o tohle všechno bychom přišli.  

Umím si užít ráno i doma v Brně na Lesné, ale uznejte, pár rozdílů tu je...        

  



9. SITTING GRANDMA        

 

Počítám, že víte, jak vypadá Sitting Buddha.  

Tak toto je něco jiného.       

 

Můj kamarád Sanju mě přistihl, jak u nich po obědě v Ganga Beach Café 

blaženě sedím, zažívám, usmívám se a pláču.  

Určitě se taky někdy cítíte přemoženi úžasem nad krásou Života a Stvoření 

vůbec... nebo ne?  

Mně se to stává i doma docela často.       

A teď tu sedím, po devíti výživných hodinách běhání " sama" v Rishikeshi. 

Všechno jsem zvládla, nikde jsem se neztratila.  

 

U Sanju v Ganga Beach Café si teď připadám jako v nebi.        

Snědla jsem mísu grilované zeleniny, vypila mangový džus a poslouchám 

indickou hru na sitár.  

Sedím sama u stolečku, nikoho v tu chvíli nevnímám. Koukám na Gangu...a oči 

se mi zalívají slzami… 

Tolik radosti, tolik lásky, tolik štěstí... 

Můžete se myslet: "magóor"... 

 

Ale já si uvědomuju, jak velké štěstí jsem měla, že jsem to nevzdala... 

Byly chvíle, kdy toho bylo na mě moc.  

Kdy jsem šla skákat z okna, nebo sesypávala na hromady všechny prášky na 

spaní, abych to skončila...  

 

Nevzdávejte se.  

Nikdy neklesejte na duchu úplně a nikdy se nadobro nevzdávejte.  

Život pro vás může mít připraveno ještě tolik krásného... 

Život je úžasné dobrodružství...          

 



 

 

  



10. ROMEO A JULIE Z RISHIKESHE      

 

Včera vládl ve studiu Tulip velký smutek.  

Má přítelkyně Shika a její dcera Rozee probděly a proplakaly celou předchozí 

noc, zdrcené zprávou o nešťastném konci mladé dvojice.  

On 23, ona 20.  

 

 

 

Znali se od útlého dětství. Vždycky byl po jejím boku, vždy se se o ni staral. 

Nikdo nevěděl přesně, kdy se tahle "dětská láska" proměnila ve vážný vztah.  

Všichni je znali jako milé, laskavé, přátelské mladé lidi.  

On byl nejlepším přítelem Rozeena mladšího bratra. Shice říkal tetičko, často k 

ní chodíval a pro ni byl jako další syn. 

  

Problém nebyl v odlišném náboženství obou rodin, což bych si ještě uměla 

představit. Problém byl v tom, že pocházeli z velmi odlišných kast... 

Ona byla ze vznešenější a bohatší, on byl jen spolumajitelem krámku se 

zeleninou a kořením.  

 

Rodiny spolu nevycházely, jediné, co je spojovalo byl absolutní nesouhlas 

s jejich vztahem a vášnivý nesouhlas s jejich sňatkem.  

Situace se před dvěma dny vyostřila v otevřeném sporu. Tito dva mladí lidé to 

vyřešili po svém: 

Rozjeli se na motorce v serpentinách vedoucích z Dehradunu z prudkého kopce 

a vrhli se ze 600 metrů vysokého srázu… 

 

 

Všichni tu zůstali zmatení, zaskočení a vyděšení nad tou zbytečnou ztrátou dvou 

mladých životů. 

Zbytečnou, ale ne neobvyklou. 

Problém kastovních rozdílů je zde neuvěřitelně stále živý a je příčinou takových 



tragédií docela často i dnes. 

Říkám si, jak dlouho po tom, co skončila nadvláda a kolonizace země Angličany 

trpí zde lidé vězením vlastního kastovního řádu? 

 

A připomíná mi to, že je to tak, že často to nejhorší utrpení a omezení nepřichází 

z venku, ale z nás samotných. 

Nechci si to ani představit, co se teď odehrává v mysli a v srdci zdejšího pana 

Capuleta a pana Monteka, a jejich chotí... 

 

Jisté je, že Romeo a Julie už jsou spolu… 

 

 

 

  



11. MŮŽE TO BÝT I PESTŘEJŠÍ        

 

Když je vám v Indii dobře, je to tu pestré. Ale když je vám zle...může to být 

ještě pestřejší.  

 

Jedno ráno se vzbudíte a zjistíte, že po vás v noci muselo přeběhnout stádo krav. 

Nebo přejet moped, ale nic jiného to nemohlo být, soudě podle té kruté bolesti 

všech kloubů a kostí.  

 

Zažertujete: ...asi umírám, ale než se tomu zasmějete, je tu zimnice a horečka. 

Klepete se v posteli ve dvou pyžamech, svetru a všech dvou dekách.  

Je vám úplně jedno, že někdo zpívá Óm na celý hotel, do toho vříská bruska, 

ječí klaksony, hádají se noví příchozí na chodbě.  

 

Nepotřebujete nic jíst ani pít.  

V horečnatých snech máte dost práce s rozdělování budhistických mnichů od 

pašeráků drog. Nevzpomínáte si, že jste prosili o čaj a už vůbec nevíte, jestli jste 

ho vypili.  

V jasnějších chviličkách zkoušíte ten či onen homeopatický lék.  

Když se vám pak trošinku uleví, napadne vás:  

co dělám v tomhle hrozném holo-pokoji?  

 

Tahle tvrdá pryčna není má postel! Tenhle polštář není můj a přece jsem 

nepřijela stonat do Indie! Tuhle ledovou koupelnu mi byl čert dlužen. Nejsou tu 

moje bylinky, lípa, bezinky...  

 

Jediné, na co mám teď chuť je slovenská parenička.... Panebože, ať je to jen 

chřipka, vždyť se tu s nikým pořádně anglicky domluvit nedá!  

 

No a po třech dnech je to zase o trochu lepší a vy si řeknete: Ještě že!!!       

 

Ještě, že máme tento suchý prostý pokojíček, do kterého vlezla opička jen 

jednou, a že nejsme v tom dešti venku na chodníku, jako sádhúové... 

 

Ještě, že mě tato "španělskáptačíchřipka řízlá záškrtem a podrážděním žlučníku" 

nechytla až těsně před odletem.  

 

Ještě, že nakonec nějaká ta apatyka zabrala.  

 

Ještě, že tu byl náš indický přítel s čerstvým mangovým džusem a jahodami.  

 



Ještě, že se partner rozstonal, až když mně samotné už bylo líp.        

 

Pestré zkušenosti a mnohá uvědomění.  

 

Například mi došlo, lpění nelpění, že bych poslední chvíle svého života přece 

jen ráda strávila ve své rodné vlasti.        

Nechci jásat předčasně, ale snad už jsme opravdu z nejhoršího venku a vám, 

kteří se ptáte, (jako byste tušili) jak se máme, můžu říct:  

 

Už dobře                  

 

PS. Říkala jsem si, že sem dám fotku toho stropního větráku, co jsem na něj teď 

několik dní hodiny a hodiny zírala z postele. Věřte mi ale, je to n u d a! 

 

  



12. DEHRADUN  

 

Z Rishikeshe, kde trávíme tentokrát celý náš pobyt, jsme si udělali dva větší 

výlety.  

První byl do Dehradunu, konkrétně do čtvrti Clement Town.  

Je to čtvrt tibetská a její součástí je i krásný tibetský klášter a největší stupa v 

Indii,  

THE WORLD PEACE STUPA.  

 

 

 

Stupa byla "postavena ve prospěch všech bytostí a zasvěcena světovému míru ".  

Detaily se dočtete na internetu, tak jen za mne:  

Je to velmi krásné silné místo a je jako " z jiného světa".      

 

 

 



 

 
  



13. HARIDWAR -"BRÁNA BOŽÍ" 

 

Je tím druhým městem, kam jsme si udělali výlet z Rishikeshe.  

Je to jedno ze sedmi nejposvátnějších hinduistických míst. 

 

Podle legendy právě sem dopadla jedna ze čtyř kapek Amritu, elixíru 

nesmrtelnosti, která vystříkla náhodou ze džbánku nebeského ptáka Garudy... 

Mě lákala především možnost vidět zblízka sochu Šivy, kterou jsou předloni 

zahlídla jen z okénka jedoucího taxíku. 

  

Zaparkovali jsme na opačném břehu Gangy, a tak jsme si nejdřív udělali 

pořádnou procházku po nábřeží. 

Když jsme v dálce zpozorovali starou indickou lanovku jezdící k chrámu na 

kopci, řekli jsme si, že to bude nádherná vyhlídka a taky ten pravý adrenalin! 

       

Netušili jsme, co bude obnášet účast na hinduistickém obřadu v chrámu nahoře! 

       

 

Než jsme si úplně mohli promyslet, zda se opravdu chceme zapojit,  

byli jsme pohlceni davem, napěchováni do živého mlýnku na maso a po řádném 

propasírování jsme byli vyplivnuti, zbaveni všeho: energie, obranných sil, 

dobrovolných obětních darů a peněžních příspěvků, nedobrovolných peněžních 

příspěvků a zejména iluzí.       

 

Potom teprve nás rikša dovezla za monumentálním Šivou.  

 



 

 

Tento Šiva má mužnější podobu než většina jeho soch či obrázů v Rishikeshi a 

asi je zatím největší, na jakého jsem tu narazila.       

Brána Boží, což je Haridvár v překladu, na nás udělala nezapomenutelný dojem, 

...kolem a kolem...       

 



 
  



14. ÉRO 

 

Sedím v Delhi na letišti. 

 

Na mém oblíbeném Terminále 3.  

Můžu to tak říct, protože už na něm trávím několik hodin asi po páté v životě. 

Zalíbil se mi hned a teď už se tu cítím " jako doma".  

 

Letiště nebo dokonce i nové vlakové soupravy na nádraží, to ve mně budí 

nepopsatelnou euforii...srdce se tiše rozechvěje 

..tušením příslibu...       

 

 
 

Nedávno diskutovaly kolegyně o symptomu "pohled na kufr zlepšuje náladu"... 

Nevím, jestli to mám přesně takhle.  

Já jsem se uměla po 15 letech na mateřské při pohledu na kufry v Baťově 

výkladu rozplakat jako dítě... 

 

Bylo moc let, kdy jsem cestovat nesměla a pak nemohla... 

Nevím, jestli se ta touha někdy stihne uspokojit k nasycení... 

Ale mně stačí k radosti málo. Nemusí to být Indie, stačí Regiojet do Bratislavy 

       



Teď už ale hodinu koukám na runway a chvílemi div nevykřiknu jako čtyřleté 

dítě:  

Divej! Divej, to je éro!        

 

 
  



ZÁVĚR:  

 

NEMUSÍTE NIKAM JEZDIT       

 

Opravdu nemusíte nikam jezdit, do Indie, ani nikam daleko do světa.        

Pokud i doma, v naší zemi, s vámi denně cloumá pokora a vděčnost, pak je to 

pro vás možná zbytečné... 

 

Pokud si i tak uvědomujete svou nepatrnost v širém Vesmíru a zároveň svou 

jedinečnost, pokud i tak vidíte, jakou úžasnou mozaiku tvoříte spolu s bílými, 

žlutými, čokoládovými i jako uhel černými lidskými bytostmi, možná můžete 

sedět doma.  

 

 
 

Pokud netrpíte předsudky, nemáte sklony generalizovat nebo druhé podceňovat. 

Pokud si denně uvědomujete, jak nádherný, přepychový život vy i vaše děti 

vedete,  

pokud jste si vědomi dostatku, blahobytu, péče, kterou máte, nikam jezdit 

nemusíte. ☺ 

 

 

 



Já se tomu víc a víc, mimo jiné i cestováním, učím.  

 

Taky bych se ráda opravdu naučila, že když chci být na milovaném místě, s 

milým člověkem, s drahým učitelem, nemusím se kvůli tomu ani hnout z místa. 

       

 

Jednou to budu potřebovat.  

To až mne Osud zatlačí zpátky do kolečkového křesla a řekne:  

"Už ses narajzovala dost! "         

 

 



 

Zpětná vazba k e-booku: 

Budu moc ráda, když mi napíšete, jak se vám moje Indické střípky, z našeho 

pobytu na severu Indie, líbily.  

 

Stačí mi jen krátká sms zpráva, potěší mě, když si uděláte pár minut čas.  

Děkuji.  

Martina, tel. 776 677 525 


