
Ukázky z knihy  
_________________________________________________________________________ 

 Její další kroky směřovaly do tmy, když se rozhodla strávit několik dní jen sama v úplné 

tmě. Neměla strach, byla připravená. Vybrala si malé chatky na Vysočině k tomu 

uzpůsobené. Rozhodla se, že si dá lehký půst a bude jen o vodě, čaji a něco málo ovoci a 

ořeších. Připravila si věci tak, aby je měla při ruce, a zhasla bez dalšího promýšlení světlo. 

Tma ji obestoupila, ale jen na chvíli. Za chvíli viděla chomáčky růžových obláčků, barevné 

spirálky a malá světýlka. Všude kolem ní byl tančící vír různých barevných energií. Občas za 

sebou viděla koutkem oka nádherné světlo, které muselo vycházet z její bytosti. První dny 

však hodně spala. Je zvláštní vzbudit se do tmy. Uvnitř cítila až stoický klid. Chvílemi měla 

pocit, že se stěny hýbají a ona nemůže najít dveře. Jako by si z ní prostor dělal legraci. Měla 

spoustu snů, které se pomalu stávaly lucidními. Uvědomila si, že sní, protože ona je ve tmě, 

zatímco její sen se odehrával za plného světla.  

_________________________________________________________________________ 

 

Pochopila poselství, které jí rakovina přinášela. Měla přijít na smysl života. A přestože 

milovala své děti a muže, tak to nestačí. Je třeba milovat ŽIVOT v jeho celistvosti. 

Ochutnávat ho plnými doušky a radovat se. Nejde o to, se neustále čistit a přehrabovat se v 

minulosti. Je třeba být plně přítomná u toho, co se má odestát. A náležitě si to užít. A to jak 

příjemné pocity, tak ty nepříjemné. Věděla, co chce dělat. Věděla, že jí do mysli chodí 

poselství. Že je musí začít předávat nebo někam zapisovat. Často se ráno budila a její hlava 

byla plná těchto báječných uvědomění. Pomalu začínala nabývat jistoty, že to, co v sobě 

nosí, je třeba předat. Jen byla v tu dobu ještě obklopena lidmi, kteří její vidění moc 

nepřijímali. Nebylo totiž vyžádané. Veronika si nevěřila naplno, a tak se jí to vše i zrcadlilo v 

okolí. Vždy si tím pak potvrdila, že její dar vlastně není dar. Nenáviděla se za to, že nebyla 

zticha. Že zas mluvila ty hlouposti. Ale bylo to silnější než ona sama. A přestože velkou část 

sebe potlačila, stále toho bylo hodně. A ona chtěla zapadnout. Konečně byla schopná si to 

připustit. 
_________________________________________________________________________ 
 

Ve skutečnosti věřím, někde hluboko uvnitř sebe, že jsi přišel, abys mi ukázal, kdo 

doopravdy jsem. Abych si to uvědomila a uvěřila tomu. Jen nějak netuším, proč se to tak ve 

mě zvrtlo. Kdy se to zvrtlo? Však jsem věděla dopředu, že to bude možná jen těch sedm 

setkání. Tohle číslo jsem věděla a počítala s tím, a když se dělo to poslední, říkala jsem si: 

„Ne, to není možné, teď teprve to začalo.“ Ale hořká pravda byla číslo sedm. Byl konec. 

Poslední obejmutí, polibek, úsměv, zamávání a pak jsi z mého života zmizel tak, jako bys 

zemřel. 

Celá moje existence se musela roztříštit na malé kousíčky, aby se odpojilo vše, co není 

skutečné. Vše, co není pravda. 

Vedl jsi mě ke světlu. A já současně Tebe. 

_________________________________________________________________________ 

 



 

_________________________________________________________________________ 

Kdybych tak mohla. 

Nasednout do auta a jet za Tebou. Překvapit Tě a vrhnout se Ti do náruče, nechat Tvé prsty 

zajet do mých vlasů a přitisknout hlavu na Tvou hruď. Slyšet a tentokrát i cítit v hrudi Tvůj 

hlas, jak mi říkáš, že jsi na mě čekal. Že na mě čekáš celou tu dobu, pod tím stromem, jak jsi 

mi psal do básně, jejíž přesná slova si již nepamatuji, ale cítím je v každé buňce svého těla. 

A pak by sis mě vzal do svého lože, tam mě celou zahrnul polibky a svlékl z mých 

pochybností. Neustále to vidím ve své hlavě. Ten obraz se mi vypaluje do mysli jako cejch z 

rozžhavené oceli. Nejčastěji, když mám chvíli, kdy mohu jen tak spočinout, tak se mi 

vkradeš do mysli a sebereš všechen klid. 

S touhou chodí i bolest z jejího nenaplnění. 

 

________________________________________________________________________ 

Přišel, protože si ho přála. Muže, který bude veliký, který jí bude ochráncem. Byla už 

vysílená ze vší té pozornosti od mužů, pro které byla jen objektem jejich sexuální touhy. 

Potřebovala se schovat, tak aby ji nikdo neviděl. A Marek měl veliké ruce, veliké dlaně, do 

kterých se mohla schoulit a ukrýt se tak před celým světem. Věděla, že když bude vedle 

Marka, neodváží se na ni podívat žádný jiný muž. Budou se ho bát. A to ona potřebovala teď 

ze všeho nejvíc. A také přišel, aby pomohl uzdravit její srdce. Ona zase to jeho, které měl 

ohraničeno silnou krustou. Jeho hruď byla velká a paže pevné. Ona byla vždy příliš 

otevřená, tak kolem ní vystavěl zeď, kterou si ona sama vystavět nedokázala. A Veronika s 

tím vším souhlasila. Nechala ho, ať o ni pečuje. Nosil ji doslova a do písmene v náručí. První 

měsíce, co spolu chodili, ji bral do náruče téměř neustále a kdekoliv. Chodil bos a jí tím 

připomínal Krista. Toužila mít děti a teď cítila, že by mohla. Vytvořil tak bezpečný prostor, že 

věděla, že o ni bude postaráno. Chtěla, aby si ji vzal za ženu, než dítě počnou. Nikdy 

předtím se nechtěla vdávat. Cítila svobodu jako to nejdůležitější, ale protože se tohle vše 

mělo odehrát, tak se v ní názor přenastavil a ona po svatbě najednou toužila. Udělal to, i 

když si to svým způsobem spíš vynutila. Miloval taktéž svobodu a bál se, že ten závazek to 

vše změní. Bylo mu s ní ale moc dobře a nechtěl o ni přijít, tak souhlasil. Brali se zamilovaní, 

tak jak by tomu na svatbě mělo být. Ona k němu vzhlížela. Svým otevřeným srdcem v něm 

viděla bytost, kterou by se jednou mohl stát. Poprvé v životě měla pocit, že se nesnaží 

potlačovat sebe samu. Nebála se být taková, jaká je. Nebála se, že by ji mohl odmítnout, i 

kdyby se projevila jakkoliv. Naprosté bezpečí. Bylo to tak jasné, že nebylo vůbec co řešit. 

Žádné strachy, žádné obavy. Alespoň měla ten pocit. Pravda však byla, že neměla potřebu 

mu říkat cokoliv ze své minulosti. Nevěděl o ní vlastně téměř vůbec nic. Ukázala jen to, co 

chtěla, aby viděl. Jen vše od té doby, co ji potkal. Aby ji mohl přijmout. A on nepřekračoval 

její komfortní zóny. Nemusela s ním čelit ničemu, co bylo v ní jejím stínem. Mohla své stíny 

nechat na delší dobu spát pod povrchem. Doslova ignorovala pocity rozdílnosti, které cítila 

už od prvního okamžiku. Jejich těla do sebe až tak nezapadala. Byl hodně vysoký a ona 

malá. Možná to nebylo kvůli rozdílné velikosti, ale prostě nebyla stvořena pro něj. Hodně to 

poznala v polibku. Málo se s ní líbal, a ona líbání milovala. A on od ní líbání vůbec 

nevyžadoval, jako by to nepotřeboval k životu. Byla sice chráněná, ale platila za to vysokou 

cenu. Platila svou vlastní svobodou. Odevzdala mu svou moc. Aby on mohl cítit, že ji 

ochrání. Bylo to však to, co si v tu chvíli měli vzájemně předat. Přesně to, co potřebovali 

jeden od druhého. Druhý den ráno, když se probudila na svatebním loži, ucítila, jak se něco 

v jejím éterickém těle přepisuje. Načítala ten vír, který stoupal po spirále vzhůru od koruny 



její hlavy. Nedařilo se ho však rozluštit. Marek byl v tu chvíli zrovna ve sprše, a když se 

vrátil, pomilovali se poprvé jako manželé. Nedařilo se jí ani tentokrát oddat se mu úplně. Ta 

část její osobnosti, kterou se před ním rozhodla neukázat, zůstala skryta, a ona se tak 

nemohla ukázat v pravdě. Přesto to navenek vypadalo jako procházka rajskou zahradou. Až 

do chvíle, kdy otěhotněla. Bylo to už celkem brzy, pár týdnů po svatbě, na svatební cestě. 

Přesně ten okamžik pocítila. Milovali se venku v mořské zátoce. Slunce pálilo a vítr 

pofukoval a pohrával si s jejími vlasy. Cítila přítomnost všech elementů a v duchu vyřkla teď 

a Marek vyvrcholil. Věděla, že počala. Duši, která se k ní chystala, cítila už více než dva roky 

kolem sebe. V tu samou chvíli započal paměťový program v jejich jemně hmotných tělech 

spínat svůj příběh z dob, kdy se znali na jiném místě v jiném životě. A emoce, které jim 

přicházely, měly za úkol vše očistit tak, aby je oba mohli prožít v jejich současném vztahu. V 

jednu chvíli však pocítila, že s Markem bude jen určitý časový úsek. Obrovsky se tomu 

bránila a celou dobu vztahu se snažila to čímkoliv odvrátit. Nevěděla, jak k tomu dojde, ale 

viděla to. Vnitřně se s ním loučila už dlouho předtím, než to opravdu nastalo. Její vize byly 

vždy naplněny. Jejich nepřijetím si způsobovala bolest. Přála si, aby tohle vše neviděla. 

_________________________________________________________________________ 

 

 
 


