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V říjnu a listopadu roku 2020 jsem vedl přednášky o filozofii a teorii výchovy na Ústavu
pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tento
předmět jako jeden z mnohých měli studenti oboru Sociální pedagogika, 2. ročník
kombinovaného studia. Zajímavé je, že se studenty, se kterými jsem vedl přednášky
z filozofie, jsem se, symbolicky řečeno, viděl poprvé právě díky tomuto předmětu. Dříve jsem
je v prvním ročníku neučil, takže jsem jejich tváře, až na některé, v distanční výuce, nemohl
spatřit. Přesto jsme si právě prostřednictvím nejkrásnějšího oboru filozofie myslím velmi
porozuměli. A ukázala se pravda filozofie výchovy, kterou na základě antických autorů, jako
byli Sokrates, Platon a Aristoteles rozvíjel náš nejznámější filozof Jan Patočka, že nejenom
žák a student se může od učitelé mnohé naučit, ale také učitel od svých žáků a studentů může
být nejen poučen, ale také inspirován a motivován. Ve smyslu Dykovy básně, kterou Jan
Patočka použil pro rozbor vztahu učitele a žáka: Žáku, překonej mě!
A tak jsem byl překonán úvahami studentek, které mi poslaly své filozofické úvahy, které
byly součástí úkolu v seminární práci, zadaného všem studentům. Tyto úvahy mne
vyprovokovaly k sestavení společné publikace, v níž jsme spoluautorsky spojili filozofické
úvahy s mými fotografiemi. Nejsou to fotografie, které by doslova doprovázely texty
spoluautorek, neboť každý z nás žije v jiné geografické oblasti a má svůj vlastní životní
příběh. Já pocházím ze severních Čech a moje rodné město je Stráž pod Ralskem (je tam
dosud můj rodný dům, jehož podobu uvádím několikrát mezi texty). Spoluautorky jsou
z Moravy.
Avšak myslím si, že fotografie okolní reality, kterými do našeho společného díla
přispívám, dokážou naše životní příběhy spojit a při jejich zamyšleném pozorování divákem
také motivovat k vlastním zamyšlením nad podstatou svých životů a smyslem našeho
společného počínání. Což naplňuje i cíle filozofie a filozofie výchovy.
K hlubšímu porozumění filozofie života by měla vést i naše společná publikace s názvem
Filozofická a fotografická zamyšlení nad realitou světa.

JANA VÁLKOVÁ
FILOZOFIE A JEJÍ ODRAZ V UMĚNÍ
„Umění činí pohled na život snesitelným, neboť jej zastírá závojem nejasného myšlení.“1
(Friedrich Wilhelm Nietzsche)
Umění vnímám jako nedílnou součást lidského života. Jeho nejsilnějším vyjadřovacím
prostředkem je pro mne hudba. Dokáže člověka nesmírně zasáhnout na více úrovních. Pracuje
s lidskými emocemi, nese v sobě příběhy. Mnohdy velmi silné. A jedním z takových je pro
mne i píseň z alba naší žánrově nespoutané zpěvačky, Anety Langerové, „Na Radosti“. Dle
autorky se v něm snoubí lidovost, tradice a obyčejný život. Na Radosti je pro zpěvačku místo,
které má své kouzlo. Je to samota, opuštěné místo, které jí poskytlo potřebný klid na práci a
dalo konkrétnější podobu jejím emocím. Říká o něm: „Je to místo, kde se zastavil čas a s ním
i příběhy lidí, kteří tam žili. Zůstaly jen dvě chalupy na samotě, socha panenky Marie a ruina
kaple, kolem které krouží přání těch, kteří tam kdysi den, co den chodili, aby našli naději,
útěchu a smíření. Nedaleko stojí dům, kde sloužili do 60. let jeptišky a staraly se o sirotky. To
místo jsme si zamilovali, okouzlilo nás a v táhlo do děje příběhů, které chceme vyprávět.“2
Chtěla bych v této části textu zpracovat, jaká filozofie se v ní z mého pohledu odráží.
Píseň je pro mne spjata s jednou nečekanou událostí, kvůli které jsem si uvědomila, jak
křehký je lidský život. A jak je někdy obtížné, aby člověk zůstal ve svém středu a chránil se
před tlakem a nespravedlností okolního světa. Píseň proto považuji za velmi hlubokou a
jedinečnou.
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TEXT PÍSNĚ ANETY LANGEROVÉ – NA RADOSTI 3

Sníh a mráz
Opouští krajinu
Jarní vítr přišel včas
Už čeří hladinu
Kam z luk a polí voda stéká
Plní se řeka
Zkraje jara zavládne klid, co znám
Na nahé prosté zemi
Chvíle, kdy ledy roztávaj
A srdce svírá se mi
A procitá
Radostí křičím do ticha
Být samotnou částí dne
Kdy zapomenu na dech
Necítit, nevidět
Jen propadávat skrze
Nebe nachově zbarvené
Protínat jako jehla
Když šije v samotě
Svůj osud, který nezná
Být tajnou skrýší ve skalách
Kam děti ukládaj vše cenné
A na večer slunci zamávat
Jít spát do noci němé
Být tichou vodou v řece
Jež poslouchá krajinu
Před krásou její klečet
Jemnou přízí se ovinout
Zapomenout, jen nehybně ležet
Vlídná noc k nebesům ulehá
A černí ptáci, co míří k lesu
Jakoby volali: přidej se k nám
A já se snažím, snad se i trochu vznesu
3
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Pro krásu světa
Učím se létat
A tak piju jako pijavice
Upíjím z každé krásné noci
To když Na Radosti z dálky bijí zvony
A já po kmeni do koruny
Šplhám pod dohledem luny
Než rozpustím se v šeru

Být samotnou částí dne
Kdy zapomenu na dech
Necítit, nevidět
Jen propadávat skrze
Nebe nachově zbarvené
Protínat jako jehla
Když šije v samotě
Svůj osud, který nezná
Být tajnou skrýší ve skalách
Kam děti ukládaj vše cenné
A na večer slunci zamávat
Jít spát do noci němé
Být tichou vodou v řece
Jež poslouchá krajinu
Před krásou její klečet
Zapomenout, jen nehybně ležet

Píseň v sobě nese důležitý aspekt proměny a pomíjivosti bytí a také formu vnímání
reality dnešního světa. Je pro mne vzpomínkou a uvědoměním si, jak nezbytné je přijmout to,
co se kolem nás děje. Někdy se cítíme bezmocní při uskutečňování naší touhy něco změnit…
V začátku písně vítr nesoucí v sobě nové změny. Vnitřní neklid v nás probouzí touhu
po jejím uskutečnění, poznání a pochopení. Každý z nás někdy hledá klid, tolik potřebný, aby
načerpal novou sílu jít dál.
Chvíle, kdy ledy roztávaj
A srdce svírá se mi
A procitá
Radostí křičím do ticha
Slova si dávám do souvislostí s nově nabytou energií, vztahy a silným setkáním
s někým, kdo ve mně otevře a probudí chuť do života. Jsem plná radosti a mám chuť vykřičet
se z ní široko daleko, aby zasáhla srdce všech okolo a ti se pak cítili plní radosti z pouhého
bytí. Kdybych měla tu moc…
Být samotnou částí dne
Kdy zapomenu na dech
Necítit, nevidět
Jen propadávat skrze…
Jsou chvíle, kdy přemýšlíme nad tím, jaké by to bylo, kdybychom životem jen tak
proplouvali. Přestat vnímat starosti všedního dne, zastavit tok našich myšlenek, zažívat pocit
úplného odevzdání se, bez nároku na cokoli, bez jakýchkoli očekávání a lpění na hmotě…
Pochopit a cítit pravý smysl bytí. Jak těžké je správně jej uchopit. Nikdo z nás nezná svůj
osud. Možná proto, abychom nežili ve strachu z toho, co bude. Ale přitom žijeme tak, aby
všechny naše kroky směřovaly k jeho naplnění, kterému nelze uhýbat. Protože jsme možná
řízeni něčím vyšším, co přesahuje formu našeho bytí ve hmotném světě. Přemýšlím nad tím,
jak je někdy těžké dostat se na správnou cestu. Nad tím, že je bolest vlastně nezbytná k
žádoucí změně.
Být tajnou skrýší ve skalách
Kam děti ukládaj vše cenné…

Vzpomínka na dětství. Na prostor důvěry. Na tajemství. Nikdy na ně nezapomeneme.
Člověk by si je měl uchovat jako vzácný poklad. Co je pro nás skutečně cenné? Jaké jsou ty
pravé hodnoty? To nejdůležitější, co můžeme přetvářet, si v sobě neseme z našeho dětství.
Být tichou vodou v řece
Jež poslouchá krajinu
Před krásou její klečet
Jemnou přízí se ovinout
Zapomenout, jen nehybně ležet
Občas si nejspíš každý z nás představuje, jaké by to bylo, kdybychom mohli létat.
Možná je pro nás tato sloka písně výzvou, že nemáme klesat na mysli. A i když se cítíme na
dně, je důležité dokázat se od něj odrazit a nezapomínat na krásnou podstatu života. Na to,
proč tu jsme, a že jsme důležití nejen pro sebe, ale také pro druhé. Někdy nemáme dosah
vidět, nakolik jsme pro druhé podstatní a na kolik můžeme ovlivnit jejich život. Nemusíme si
být všeho vědomi, ale měli bychom vnímat podstatu našeho bytí, cestu naší duše. Vše, čemu
se učí a čím zraje. Abychom se pak konečně ocitli v koruně stromu našeho života, mohli
radostně bilancovat a mohli si říci, že náš život měl smysl, a že ničeho nelitujeme. Že vše, co
se událo, bylo pro nás správně a můžeme z tohoto světa odejít smíření a beze strachu. Jen tak
se rozpustit v jiné formě našeho bytí…

Vlídná noc k nebesům ulehá
A černí ptáci, co míří k lesu
Jakoby volali: přidej se k nám
A já se snažím, snad se i trochu vznesu
Pro krásu světa…
…A já po kmeni do koruny
Šplhám pod dohledem luny
Než rozpustím se v šeru
Celá píseň nás vede ke vztahu k přírodním krásám, k nalezení vnitřního klidu,
k pokoře, citlivosti vnímat. K tomu, jak je nezbytné odevzdat se přírodě a vnímat její sílu. Dát
jí možnost, aby nám pomohla zapomenout na tíhu našeho bytí. Kdy jsme si naposled lehli do
trávy a dívali se do nebe? Někdy je dobře jen tiše naslouchat. Neplýtvat slovy. Pozorovat dění
okolo.

VLASTNÍ FILOZOFICKÁ ÚVAHA- JANA
VÁLKOVÁ
OKNO DO ZAHRADY
Místnost naší kuchyně prosvětluje okno. Na první pohled se toto okno od ostatních nijak
neliší. Přesto je něčím jiné, něčím zvláštní. Možná více otevřené, protože k ostatním oknům
našeho domu nepřicházím tolik ráda. Je to proto, že můj zrak pohladí utěšující zeleň
venkovních zahradních prostor. A také otevřený prostor krajiny za naší zahradou, kde jsou
pastviny, na kterých se od jara prohánějí a pasou koně. Ta nespoutaná svoboda a klid, který
z nich čiší, je nádherný. Vím, že tento pohled vynahrazuje zátěž všedních dnů nám všem.
Pohled oknem do zahrady je pokaždé jiný. Je to obraz, který probouzí mou představivost.
Někdy mne vrací v čase zpět do mého dětství. Jindy posouvá kupředu v plánech do budoucna.
Vždy si vzpomenu na slova naší babičky, která říkávala: „Nezapomeň, že člověk míní, ale
život mění.“ Její životní zkušenost byla největší poklad, jaký měla a ráda se o něj s námi
dělila. Často u okna sedávala, když už byla chatrného zdraví. Jistě se jí tehdy promítal její
život a pohled z okna měl pro ni zvláštní a jedinečný příběh.

Přítomný okamžik má při pohledu z okna vždy svou důležitost. Skrze roční cykly a běh
života mění se podoba tohoto obrazu každičkým dnem. Je to nikdy nekončící proměnná. Něco
starého končí, něco nového začíná. Zahrada je pro mne symbolem života. Vždyť zahrada byla
ústředním motivem mnoha umělců. Její motiv byl ztvárňován v historickém i mystickém
pojetí. Vyvolává ve mně vzpomínky na obrazy madon s dítětem a pojí se se vzpomínkami na
mé mateřství. Při pohledu do ní se mi mnohokrát vybavil obraz nizozemského malíře
Hieronyma Bosche. Jeho nadčasové pojetí zahrady ve vztahu k pokušení, které je nejen
odrazem jeho vnitřního života, ale především nositelem tolika významů. Jedním z nich je
stvoření světa, prostřednictvím kterého odkazuje na biblické texty:
„Tiť jsou rodové nebes a země, (když stvořena jsou v den, v němž učinil Hospodin Bůh
zemi a nebe), i každé chrastiny polní, dříve, než byla na zemi, i všeliké byliny polní, prvé, než
vzcházela: nebo ještě byl neštil Hospodin Bůh na zemi, aniž byl který člověk, ježto by dělal
zemi. A aniž pára vystupovala ze země, aby svlažovala všechen svršek země.“ (Gn 2,4-6) 4
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Kolikrát jsme v naší zahradě sedávali a prociťovali, jak jsme s ní v souladu. Vnímali
jsme věčný koloběh života a umírání. Pozorovali jsme letitý ořech, který stojí uprostřed
zahrady. V létě je to jediný strom, který nám poskytuje potřebný stín. Je zvláštní, jaká je
podobnost člověka se stromy. Máme své kořeny jako on. Naše ruce, dlaně a prsty připomínají
jejich korunu. Z kmene stromů, stejně jako z kůže našich dlaní, můžeme číst délku života.
Ořech byl zasazen, když jsem se narodila. Pořád v sobě nese život. Vídám na něm z okna
datly, žluny, veverky a letos poprvé i hnízdo hrdliček. Staří Keltové ke stromům vzhlíželi.
Měli svůj stromový kalendář. Prý jsem se narodila v měsíci kaštanu. Všechny tyto skutečnosti
dávají mému životu smysl.
Když byl podzim a z ořechu padalo listí, nám padaly vlasy. Poté, co se nám narodil
první syn, babička zemřela. Starý život se proměnil v život nový. Bylo to tak nečekané a
zároveň přirozené.

Na jaře, když v zahradě rašily první výhonky, cítili jsme příliv energie. Dokud jsme se
zahradě věnovali, prospívala. Ve chvíli, kdy jsme na ni přestali mít dostatek času, strádala.
Napadá mne, že každý máme v sobě svou „vnitřní zahradu“. A podle toho, jak o ni pečujeme
se i cítíme. Jestliže uvadá naše vnitřní zahrada, je to napohled patrné i zvenčí. A zrcadlí se to
také na našem okolí. Ale jakmile naše zahrada vzkvétá, mění se i naše vnější naladění. Také
druzí lidé se s námi cítí mnohem lépe a vyhledávají naši přítomnost.
Myslím, že zahrada je pro nás velmi důležité místo, kde se spolu setkáváme a cítíme
se přirozeně a v kontaktu se zemí. Je to místo, na které bychom neměli zapomínat.
V zahradách jsme si všichni rovni. Máme podobné radosti i starosti. Příroda lidi spojuje. Její
moudrost se předává z generace na generaci. Stejně jako výhonky naší práce, které mohou na
své cestě růstu pokračovat dále na jiném místě. Zrovna tak jako my lidé. Nejsme tady proto,
abychom žili celý život na jednom místě.
A jak jsou na tom naše plody? Co zasejeme, to také sklízíme. Ve své různorodosti.
Úroda vždy závisí na naší lásce a péči, které jsme našim plodům věnovali. To podle mne platí
i v našem životě.
Je toho mnoho, co nás s naší zahradou spojuje. Proto se budeme k našemu oknu do
zahrady pokaždé rádi vracet. S láskou, úctou a pokorou.

HANA SVOBODOVÁ
KOUZLO OBYČEJNÝCH VĚCÍ
„Šťastný je ten, komu i ve stáří dopřáno jít za moudrostí a pravdivým míněním“. PLATÓN
https://www.youtube.com/watch?v=VMSOw0vIlUc&list=RDVMSOw0vIlUc&start_radio=1

Z modrého keramického baňatého hrníčku voní lahodný čaj ochucený medem. Pozoruji páru,
která se vznáší z horkého nápoje. Mé oči sledují bílé zdobení na přední straně hrnku a
vnímám vůni bylinek. Bylinek, které jsem nasbírala na zahradě. Na naší zahradě, na Vrškách,
jak tomu říkávala babička. Hlavou se mi honí vzpomínky na mé blízké, kteří už nemohou být
tady s námi. Vítr už je odnesl na jiné místa. Pomalu si stírám dvě perličky na tváři. Ano, slzy
patří k životu. Někdy přijdou ve smutku a někdy v radosti, nestydím se za ně, je to součást
mého lidského bytí.

Každý z nás má jiný životní osud. Někdo prožil šťastné dětství a někdo to štěstí neměl. Já
za sebe mohu říct, že jsem zástupcem té první možnosti. Při těch vzpomínkách se mé rty
ubírají k úsměvu, laskavému a šťastnému úsměvu. Pořád vidím dědečka, jak pokuřuje
faječku, byl veselý, bodrý chlapík, otec mého tatínka. Všichni, kdo ho znali, si vybaví tu fajku
nebo viržinko. Babička zemřela brzy po mém narození. Nesla mě ke křtu, tak mám její jméno
jako druhé křtící jméno, Ludmila. Mé dětství je právě spojené s tímto dědečkem. Naučil mě
milovat přírodu, pohybovat se v ní a vnímat její krásy. Vdechl do mě lásku k půdě, k jejím
hodnotám.
Maminku vychovali její prarodiče, tedy můj pradědeček a prababička, které jsem bohužel
osobně nepoznala. Přesto můj život velmi poznamenali. Vložili svou výchovou do maminky
velké hodnoty – laskavost, lásku, dobrotu. Tím jak ji vychovali, tak ona pak vychovávala nás.
Říkali jsme jim staříček se stařenkou a dodnes mám na ně vzpomínku v podobě staré velké
fotografie, kterou mám na stěně pokoje. Je z jejich mládí. Staříček byl v ruských legiích a
stařenka sloužila ve Vídni. Vrátila se, když se on vracel z legií domů. Měla jsem tu čest číst
jeho deník, který si psal v Rusku. Denní záznamy, vypovídající o životě obyčejných lidí, kteří
bojovali za naši svobodu. Vůbec si někdy neuvědomujeme, jak se máme dobře. Vždycky děda
říkal, že nejhorší je pro lidi válka. Zažil také obě dvě, jak tu první světovou, tak i tu druhou.
Také jeho a babičku mám ve své galerii na stěně pokoje, společně s maminkou a tátou. Jak
s nadhledem říká moje sestra, už jsme sirotci. A v podstatě má pravdu. Ale život jde dál a
nepřestane se svět točit jen proto, že bychom to někdy chtěli jinak.

Popíjím čaj, který chladne rychleji, než bych chtěla a vychutnávám chuť bylinek ze zahrady.
Na Vrškách, jak tomu říkala babička. Velká zahrada s polem, které se stalo součástí dědictví po nich.
Jsme čtvrtá generace, co na ní začala hospodařit. Babička ji dostala svatebním darem od svých rodičů.
V té době to bylo živobytí a ženy nechodily do práce, živila je půda. Většinou to tak na vesnicích bylo.
Vzpomínám, jak vždycky táta prohlašoval, že nejlepší zahrádka je betonová, neboť v dětství to byla
pro něj povinnost. Ale během života se nám všem mění priority a poznání. Často jsem tam jako malá
chodila právě s dědečkem. Pak přišla doba JZD a zabírání půdy. Stalo se to v sedmdesátých letech
minulého století. Ještě teď slyším dědu, jak říká: „Ještě, že se toho matka nedožila, ona by to
nepřežila“. Pole i zahrada zplanýrované hlubokou orbou, stromy vytrhané, z kterých zůstaly jen
kořeny, i ty kmeny odvezli. Má dětská duše to nechápala a vše mi docházelo až později. Samozřejmě,
nebyli jsme jediní, koho to postihlo. K návratu se táta rozhodl po tzv. sametové revoluci. Nikdy
nepřestal být majitelem, tak zahradu vrátil do rodinného kruhu a já jsem mu za to moc vděčná. Dalo
mu to hodně práce, než ji s maminkou trochu zkulturnili. Znovu vyseli trávu, zasadili stromy, vytvořili
malé políčko.

Dnes, když sedím v trávě nahoře v zahradě, tak pozoruju okolní krajinu. Vzpomínám na
moje všechny drahé a na generace před nimi. Užíváme ovoce ze stromů, které sadila generace
před námi. V okrajích pole zůstalo ještě pár stromů i po dědovi. Někdy bych se chtěla umět
přenést v čase a podívat se do minulosti. Jak ta naše zahrada vypadala dříve a vidět tu lásku a
péči, kterou jí věnovali. Věděli, že živobytím a obživou jsou na ní závislí. Nevím, jestli si
současné generace uvědomují, že možnost vlastní obživy, soběstačnost a nezávislost na
dovozu potravin je jednou z nejdůležitějších věcí v životě. Ale podle sebe vím, že k těmto
názorům musíme dozrát, dojít, pochopit, prožít … Když pokračuji v tátově díle a vysazuji
nové ovocné stromy, tak už vím, že jejich plody nebudu užívat já, ale ti, co přijdou po nás,
zase naše děti, naše vnoučata. Oni to tak dnes nevidí. Vychovávám se snahou dceru stejně,
jako mě vychovávali mí rodiče a prarodiče. Pomáhá mi s pracemi na zahradě a nebaví ji
to, podobně, jako mě v jejím věku. Pořád si říkám, že to má smysl, že půda by nikdy neměla
ztratit svoji hodnotu. Nikdy nevíme, jaká doba přijde.

Tak se ptám sama sebe, v jakém prostředí budou žít naše děti? Často na ně myslím, když
vidím současný svět. Vnímám jeho problémy, krize ve všech oblastech, jak na individuální,
kolektivní, národní a globální, takzvané celosvětové úrovni. Co současná krize, které tu ještě
nebyla, přinese našim pokolením? Chvilkami mám pocit, že už někdy lidé spolu nedokáží
správně komunikovat. Proč? Kam se ubírá obyčejné lidské slovo, laskavé pohlazení a milý
úsměv? Tak na ty své potomky opravdu hodně myslím. Ale nesmíme těm mladým lidem,
kteří přicházejí do dospělosti přestat věřit. O tom, jaký bude svět dál, záleží na nich, neboť oni
budou přebírat kormidlo pokračování života. Zjištění, že hodně přemýšlejí environmentálně,
že vyhledávají k vlastní obživě potraviny, které jsou vypěstované a vyrobené našimi malými
zemědělci, mi dělá radost. Jsem ráda, že už mám určité životní údobí za sebou. Můžu se těšit
jen na roli babičky a opravdu těším. Vnímám děti jako radost ze života. Děti nedělají rozdíly,
jsou takové, jaké je vychováme, jsou tím, co do nich vložíme. Tak jako naši rodiče do nás.
Vzpomínám na svůj život prožitý s dědečkem. Tatínek slíbil svým rodičům, že se o ně
postará, že je dochová a to splnil. Ano, i přes těžkou nemoc jsme dědu doma dochovali. Také
pak tátu, který byl dva a půl roku na vozíku, jsme vyprovodili z domu.

Už v mládí do nás rodiče vkládali, že staří lidé se neodkládají, že je to koloběh života.
Staráme se o děti, a pak by se měli postarat o nás, samozřejmě vše by mělo být provázané
láskou. Možná tyto životní vhledy mě ukázaly, kudy se mám ve svém osobním a pracovním
životě ubírat. Někdy se člověk i později dozví, jaké vibrace nese naše vlastní jméno, které
jsme dostali. To také mohlo ovlivnit moji životní cestu, aniž jsem si to uvědomovala. Po kom
nesu jméno Hana, jsem se od maminky dozvěděla, až po tátově smrti. Maminka žila v
domnění, že mi to řekl, ale nikdy jsme o tom s tátou nemluvili. Sestra nese jméno po mamince
a bratr zase tátovo. Netušila jsem, že nesu jméno po ženě, kterou měl tatínek ve velké úctě,
které si obrovsky vážil za to, jaká byla a jaké měla vnímání k ostatním lidem i ke svému muži.
Tou ženou byla paní Hana Benešová.
Bylo to pro mě velké překvapení a pak možná vysvětlení, proč už skoro dvacet let pracuji
v sociálních službách. Ráda pomáhám lidem. Cítit etický přístup, vnímat potřeby, hlavně ty
duchovní, lidské, ne jen potřeby materiální a přitom zůstat pragmatický. Dokázat se přiblížit
k duši člověka a umět vycítit, co potřebuje. Třeba jen ten milý úsměv, laskavé obyčejné lidské
slovo a pohlazení na duši. Jen vyslechnutí, někdy jen obyčejné či neobyčejné souznění
v tichu. A když nastává čas odejít na druhý břeh, umět doprovodit. Pořád věřím, že to, co
znám a umím, jsem předala dál. Generaci, která přišla po nás. Možná jako já, jednou budou
sedět v zahradě plné pomněnek.
Ten rok, co zemřel táta, byla zahrada zasypaná modrou záplavou květů. Nikdy předtím, ani
potom, zahradu nezaplnily. Byl to zvláštní pocit.

Došla jsem do životní fáze, kdy si uvědomuji, co říkávali staří lidé. Je důležité modlit se
za generace, které byly před námi a také za ty, které mají přijít. Každý člověk svoji spiritualitu
vnímá po svém. Já věřím v náš vnitřní vesmír, který je součástí toho obrovského vesmíru
okolo nás. Všichni jsme jedno. Když se naučíme správně vnímat svět okolo nás, dokážeme se
s tím okolním světem spojit. Můj život mě naučil žít přítomností, mnoho se netrápit tím co
bylo, a nebát se toho, co má přijít. Ale, vzpomínky nám zůstávají. Ty špatné upozaďujeme, a
ty krásné a šťastné jdou s námi životem dál …

„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.“ PLATÓN
https://www.youtube.com/watch?v=rcF5mML06vg&list=RDVMSOw0vIlUc&index=3

Závěr,
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