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Podìkování
***

Krize
Co to je krize? Jak na Vás toto slovo pùsobí?
Je Vám lhostejné?
Nahání Vám hrùzu?
Rozèiluje Vás?
Je pro Vás výzvou?
Asi nevíte, proè se ptám. Mám pro to své dùvody.
Krize vletìla do mého ivota jako blesk z èistého
nebe, prohnala se jím jako uragán a nenechala
v nìm kámen na kameni.
Probouzela ve mnì snad vechny
existující negativní emoce,
a já ji kvùli tomu nenávidìla a odmítala jsem ji.
Ale nyní jsem za ni vdìèná.
Byla ancí k mému probuzení, k mé promìnì.
Byla pro mì pøínosem a poehnáním.
A tak:
Dìkuji Boe za to, e byla.
Dìkuji za ve!
Krize je ancí pro kadého, tedy i pro Vás!

Nìco o mnì
***
V úvodu své knihy bych ráda napsala nìkolik slov
o sobì.
Zaènu asi ponìkud neobvyklým pøirovnáním 
stejnì jako dìjiny se dìlí na dobu pøed Kristem a po
Kristu, já zase svùj ivot rozdìluji na období pøed
tøeskem a po tøesku.
A co míním oním tøeskem?
Tøeskem nazývám rozpad naí rodiny.
Zlomovým rokem v mém ivotì byl rok 2000.
Do té doby jsem ila pevnì ukotvená v manelském
svazku, a to obzvlá vyvedeném a astném. Alespoò
dle mého mínìní. Jene pak staèil jeden kratièký
okamik a moje iluze astného manelství rázem
vzala za své.
Poté se rozpadla celá nae rodina  odeel ode mì
manel a pak i dcera, a já zùstala sama. Sama bez
jediného èlovìka, kterému bych se ze svého alu a
trápení mohla vypovídat. Bez èlovìka, který by mì
slovem èi gestem pohladil èi povzbudil.
Pocity samoty a osamìní mì dohánìly do stavù
hlubokého zoufalství a beznadìje a já si sahala kamsi
a na pomyslné dno.
Ve chvílích nejvìtího zoufalství ke mnì promluvil
hlas, vnitøní hlas, jak já mu tehdy øíkala. Vpadl do
mých mylenkových pochodù a donutil mì obrátit tok
mých negativních mylenek jiným smìrem. Donutil
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mì podívat se na mùj ivot, zpùsob chování
a uvaování z jiného úhlu pohledu ne jak jsem do té
doby byla zvyklá. Okamikem, kdy mi hlas takto
vstoupil do ivota, odstartoval se mùj nový ivot.
ivot, ve kterém platí jiná pravidla a zákonitosti, ne
o kterých nám rodièe a uèitelé øíkali. Ovem souèasnì
také zaèal nikdy nekonèící proces vývoje a zmìn, kde
jedinou jistotou je nejistota.
Zpoèátku jsem pocit nejistoty vnímala bolestnì,
a mnohem pozdìji mi dolo následující  zatímco
jistota znamená stagnaci, nejistota naopak znamená
otevøení se nìèemu novému, neznámému, tudí
monost dalího vývoje. A dolo mi jetì nìco 
k tomu, aby èlovìk cokoli ve svém ivotì mohl
zmìnit, musí si zaèít uvìdomovat kadou svou
mylenku a emoci a musí za nì pøevzít plnou
zodpovìdnost a samozøejmì stejnou zodpovìdnost
musí pøevzít i za kadý svùj èin.
Vzhledem k tomu, e o tìchto pravidlech a
zákonitostech jsem v té dobì nic nevìdìla, proto jsem
se zpoèátku vem radám a doporuèením, kterých se
mi pøi komunikaci s mým vnitøním hlasem dostávalo,
tolik bránila a odmítala je. Proto jsem také odmítala
jakoukoli zmìnu svého dosavadního mylení a
uvaování, a proto byl mùj pøerod z èlovìka
nevìdomého na vìdomého tak bolavý.
A dnes, z odstupu dvou tøí let, je mi jasné, e
pokud èlovìk tímto procesem neprojde, není moný
jeho dalí vývoj, tudí dál ije v zajetí svých zajetých
programù a stereotypù chování a uvaování.
Aèkoli jsem se zpoèátku vpádùm do svých
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mylenkových pochodù bránila, dnes jsem za nì
vdìèná. Jsem vdìèná za to, e se tehdy mùj hlas ozval
a e mi bìhem následujících let radil a napomínal mì,
káral a pouèoval mì, a bylo-li toho zapotøebí, naopak
mì povzbuzoval. Jsem vdìèná za to, e mì vedl
k tomu, abych nae rozhovory zaèala zapisovat a
následnì zveøejòovat na svých webových stránkách.
Nezáleí na tom, jak tento hlas pojmenuji. Moná
moje probuzená intuice èi vnitøní moudrost ke mnì
takto promluvila, nebo snad due èi Bùh uvnitø mého
srdce se ozval? Nebo e by moje vyí Já mì
oslovilo? Nevím, není to pro mì dùleité. Stejnì je
témìø nemoné tyto pojmy pøesnì definovat a krom
toho, kadý si pod nimi pøedstaví nìco jiného. Kadý
dle svého vlastního vnímání, cítìní èi pøesvìdèení.
Co ale pro mì dùleité je, e mi tyto vnitøní promluvy
pomohly. Pomohly mi orientovat se ve vem tom
novém a neznámém. A pomohly nejen mnì. Dnes u
vím, e mohou pomoci kadému, kdo je otevøený
zmìnám, nebo po nich alespoò podvìdomì touí.
Nech i Vám, váení ètenáøi, tato kniha otevøe
oèi a pomùe Vám vstoupit do ivota podstatnì
jednoduího a pohodlnìjího, ne si kdo vùbec
dokáe pøedstavit.

Kateøina Zitová
kzitova@centrum.cz
www.volny.cz/hovory/
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