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ÚVOD 
!
Tuhle knihu pí+u na louce a ohromn, se u toho bavím. Je 
teplo, svítí slunce, zpívají ptáci, m-j pes n,kde kolem hledá 
srnky. Jsem tam, kde m, to nejvíc baví, tedy v" p.írod,, a 
d,lám to, co m, nejvíc baví, tedy pí+u. 

Velmi dob.e si ale stále pamatuju na dobu, kdy n,co jako 
„lesní pracovna“ pro m, bylo absolutn, nedosa/itelné, 
p.esto/e jsem po tom velmi tou/ila. A d,lat, co m, baví? Tak 
to u/ v-bec nep.ipadlo v"úvahu!"Nejd.ív je p.ece nutné d,lat 
to, co je t.eba, co se musí. A bohu/el si také velmi dob.e 
pamatuju v0sledky. Byla jsem permanentn, ve stresu, 
permanentn, bez energie a permanentn, bez pen,z. 
Fungovala jsem na úrovni konstantního vy$erpání a 
konstantní vy$erpání jsem si taky p.itahovala do /ivota. 
Za$arovan0 kruh. 

V tomto e-booku se proto chci s vámi pod,lit o t,ch n,kolik 
zásadních v,cí, které mi dopomohly k tomu, /e dneska 
m-/u pracovat, odkudkoli se mi zachce. %ivit se tím, co m, 
absolutn, napl1uje a je mou vá+ní, sed,t u toho 
s"notebookem na louce a chladit si bosé nohy v"tráv,. B0t ve 
svém flow a cítit se spokojená, vyrovnaná a +2astná. 

V této knize naleznete 7 princip-, které si m-/ete osvojit, 
abyste dosáhly tého/. Proto/e jak .íká s oblibou Alice Kir+: 
„#tastná /ena = +2astn0 mu/ = +2astné d,ti = +2astná 
spole$nost.“ 

D.ív jsem si nedovolovala b0t +2astná, proto/e jsem si 
myslela, /e kdy/ trpí tolik lidí kolem mne, je nefér b0t 
spokojená a v pohod,. Jednoho dne mne ale kone$n, 
osvítilo: „Nem-/e+ se m0lit více!“ pravil m-j vnit.ní 
hlas." „Kdy" jsi ne$%astná a vystresovaná, vibruje 
v tob& energie nepohody a neklidu – a tuto energii 
taky vyza'uje$ navenek. Tím tedy zaprvé do svého 
"ivota p'itahuje$ je$t& více takov(ch zá"itk! a více 
stresu a zadruhé tuto energii p'ená$í$ i na v$echny 
kolem sebe. Dovol si b(t $%astná, za)ni pe)ovat o 
svoje vlastní $t&stí, a budou $%astní i v$ichni kolem 
tebe.“ 
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P.iznám se, /e jsem hodn, racionální a hodn, dám na 
logické argumenty, a to $asto i p.esto, /e mi moje intuice 
jasn, .íká n,co jiného. Tohle byl ale p.esn, ten logick0 
argument, kter0 m-j mozek pot.eboval, aby nastartoval 
prom,nu m0ch nefunk$ních vnit.ních návyk-, zastaral0ch 
interních program- a negativních p.esv,d$ení. Najednou 
jsem to vid,la jasn, a v syt0ch barvách. Tu energii, která ze 
mne vychází, kdy/ jsem v" pohod,, dob.e vyspaná, dob.e 
nalad,ná. A co to d,lá s druh0mi lidmi, se kter0mi se 
potkávám, kdy/ vyza.uju tento druh energie. A ten rozdíl, 
kdy/ v pohod, nejsem… 

Jakmile jsem za$ala v0+e zmín,n0 poznatek prakticky 
aplikovat ve svém /ivot,, okam/it, jsem také vid,la, jak se 

najednou zv0+ila moje kreativita a efektivita. Moje práce m, 
za$ala mnohem víc bavit. Za$ala jsem potkávat ú/asné lidi. 
Zlep+ily se v+echny moje vztahy, a to s m0mi nejbli/+ími i 
s" lidmi, se kter0mi jsem se v" minulosti neroze+la úpln, 
v" dobrém. %ivot mi za$al ukazovat svou p.íjemnou tvá. – 
proto/e jsem byla p.ipravena a ochotna ji vid,t." 

A kdy/ jsem k tomu v+emu p.idala je+t, své cyklické 
zku+enosti a poznatky, za$ala jsem objevovat úpln, nov0 
/ivot a nové mo/nosti fungování ve v+ech oblastech – jak co 
se t0kalo mne samé, tak mého partnera, mého syna i mého 
podnikání, které je mou opravdovou vá+ní. 

Zvu vás tedy také na tuto cestu. Stojí za to. Kv-li vám 
sam0m, kv-li práci, kterou d,láte a kterou obohacujete 
ostatní, kv-li lidem, které máte kolem sebe a které milujete 
a chcete je $init +2astn0mi. 

I vy m!"ete b(t $%astné, spokojené a napln&né a 
p'itom nanejv($ kreativní a efektivní, milující "ivot 
a sv&t a p'i tom v$em stále samy sebou.!
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