
Přesto, že hrnečky nesou dost silná poselství samy o sobě, chtěla jsem se více 
vyřádit při tvoření nového produktu. Chtěla jsem totiž touto tvorbou začít uzdra-
vovat sama sebe a své strachy. Strach z odmítnutí. Strach z vlastní (sebe)hodno-
ty, strach z toho (zase) vyjít ven a přestat se schovávat. Jenže to není tak snad-
né, když je člověk paralyzovaný. A proto tu hrneček není sám. Proto je zde více 
nástrojů k tomu, jak získat odvahu. Díky pochopení svých strachů, snů, sebe. 
 
Ráda formuji a realizuji sny do reality. Zjišťuji, že tvoření je opravdu má vá-
šeň, která naplňuje každou buňku mého těla, když si to doopravdy dovolím. 
 Nejen, že realizuji (sama) něco nového po hodně dlouhé době,  
ale realizuji to úplně jinak, než kdy dřív. Bez nátlaku. V klidu a v souladu.  
A cítila jsem, že si s tím chci opravdu vyhrát a (po)HRÁT, aby box pře-
dal nám všem přesně tuto snovou energii pro naše vlastní tvoření ve flow. 
 
A tak vzniká vymazlený SNOVÝ BOX, tvořený s láskou od začátku až do konce. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S láskou nejen k vlastním snům. Ale i s lás-
kou k těm paralyzujícím strachům. Strach 
potřebuje pohladit, obejmout a pochopit.  
 
Čím více ho budeme ignorovat a odmí-
tat, tím více se nám bude v životě do ces-
ty připlétat. Ne proto, že by nám snad on 
sám chtěl bránit v našich (ne)splněných 
snech. Ale protože nás zkouší. Opravdu 
to chceme? Protože nás učí... O nás sa-
motných a našich omezujících vzorcích.  
 
Stejně jako my, i on touží být přijímán. Při-
jímán takový, jaký je. Až potom ho může-
me postavit za sebe, aby nám kryl záda. 



 
 
 
~ Hrneček s mou vlastním citací, ilustrací a designem (vše jsou to poskládané 
střípky z připravovaného kapesnáře.)
 
~ Malý křišťál jako talisman, protože to byl můj úplně první kámen, který si 
mě přitáhl už jako malou holku na jedné rodinné dovolené a odvezla jsem 
si ho jako suvenýr. Od té doby mě křišťály a křišťálové drůzi provází životem. 
 
~ Kouli ceremoniálního kakaa Elimba intense v bio kvalitě 50g od Wild&Co-
co. (Zbožňuju! Já si ho dávám jako extra rituálek při úplňcích nebo novoluních,  
ale zjišťuji, že si ho potřebuji užít častěji i „jen tak“. :)
 
~ Fialovou čajovou svíčku s vůní levandule, protože levandule je bylina pravdy  
a upřímnosti. Pro své sny potřebujeme právě tu pravdu a upřímnost vůči sobě.
 
~ Pexeso trošku jinak - „PEXESNY“ složené z mnou kreslených a graficky 
zpracovaných ilustrací s tématy z Mandalovníkové knihy z tvoření Simiri.cz. 
 
~ Malou brožurku, kterou právě čteš, a která obsahuje právě příběh boxu, popis 
mého rituálu s kakaem, a také výklady k jednotlivých pexesnům spolu s otáz-
kami a návodem, jak si více hrát při plnění svých snů a překonávání strachů. 
 
~ Jutový pytlíček ve fialové barvě, který jsem nechala vytvořit na míru s logem 
„kapesnář“ pro pexesny.
 
~ Záložku z recyklovaného papíru se zlatou barvou s příměsí cenných kovů ode 
mě a Iri z našeho tvoření Simiri.cz (To, abys pak měl záložku do Kapesnáře hihi x) 
 
~ Energii | inspiraci | sílu, bez které by nebylo možné cokoliv začít a dokončit.   

Uvnitř boxu najdeš 



Příběh (nejen) snového boxu...
Ačkoliv už mám za sebou tvorbu “na oko” větších kousků snů (Kniha Duha 
mého života, diáře~duháře, designové tašky, batohy, spolutvoření Mandalovní-
kové knihy), nikdy předtím jsem se neuměla pochválit za to, co jsem dokázala. 
 
Brala jsem to spíše jako samozřejmost: “JSI GRAFIK, JE TO TVOJE PRÁCE”. 
 
Jenže já zjistila, že nejsme „jen“ grafik. A tohle pro mě není „jen“ práce.  
TOHLE JE MŮJ ŽIVOT. Doslova. Do každého tvoření, do každého produktu 
totiž vtiskávám kousek sebe, kousek své cesty. Jinak to vlastně ani neumím. 
 
Ale tím, že jsem nikdy neviděla tu hodnotu uvnitř sebe a měla jsem nízkou se-
bedůvěru, vlastně jsem si ani neužila ty chvíle po dokončení svých projektů. 
 
Je to zvláštní. Jiní lidé mě obdivují celou tu dobu… Jak to zvládám. Jak se nevzdá-
vám. Mezitím, co já reagovala asi takhle: ,,Wow, je hotovo. Super. Tak co dál?” 
Co dalšího asi vytvořím, abych v tom konečně našla tu svou “větší” hodnotu? 
Pořád jsem se hnala, pořád jsem se snažila dělat víc. Vždy jsem do toho dala  
ze sebe všechno, co jsem v tu chvíli mohla dát. Ale nikdy to vlastně nebylo dost 
~ PRO MĚ. Proč?
Protože jsem ve vlastním životě, bytí a talentech nedokázala vidět a cítit tu 
sílu a hodnotu, kterou jsem, kterou tvořím a přináším... Museli mě o ní stále 
přesvědčovat druzí. A ještě, že to dělali. I Ty jsi to udělal. Děkuji za to, protože 
i Ty jsi důvod, proč jsem stále na té cestě, proč jsem to nevzdala. A díky tomu 
mohla ČASEM pochopit. Pochopila jsem, když jsem konečně přestala SPĚCHAT 
a hnát se za hledáním něčeho, co už dávno bylo ve mně. Jen jsem to neviděla. 
 
Někdy totiž nestačí jen otevřít oči. Jindy je potřeba otevřít právě to naše  
SRDCE, i přesto, že je mnohdy zraněné. Já vím, já vím. Bolí to. Ale proč to bolí?  



Protože jsme si my sami nechali ubližovat. A tak je důležité pomalu začít  
odpouštět druhým, ale hlavně sobě. Být upřímní k sobě a tak i k druhým.  
Abychom se mohli začít přijímat takoví, jací jsme. Abychom začali milovat to, 
co přinášíme světu. A abychom konečně začali vnímat tu hodnotu uvnitř nás. 
 
Já sama až teprve nedávno “procitla” a uvědomila si, jakou hodnotu mám  
v sobě a jakou hodnotu díky tomu posílám do svět(l)a. Asi bych na to ani 
sama nepřišla, nebýt Vás všech. Nebýt blízkých a přátel. Nebýt terapií. Nebýt 
našeho tvoření s Iri v rámci Mandalovníku. Ach Mandalovník. Právě on mi po-
mohl na té cestě (sebe)pochopit, (sebe)poznat a dále to poznání posouvat. 
 
A PROČ TU S TEBOU SDÍLÍM KOUSEK TOHOTO PŘÍBĚHU? 
 
Protože nikdo z nás nejsme “jen” grafik, prodavačka, elektrikář, květinářka, foto-
grafka, skladník, uklízečka, číšník, učitelka, …
Pro nikoho z nás to není “jen” práce. Ale je to určitý způsob toho, jak předáváme 
svou energii, svůj talent, kreativitu, SVŮJ PŘÍBĚH, jen každý jinak a po svém.  
A i v rámci „na oko“ obyčejné práce, si můžeme plnit ty naše sny.   
Někdo totiž chodí do práce proto, aby mohl naplňovat díky tomu své sny. Jiní 
z nás pracují a tvoří proto, aby šířili své poslání a tím právě ty sny plnili, žili. 
 
I já nyní při tvorbě těchto snových boxů, spolu se svým přítelem, dělám ma-
nuální práci. Stříháme, holíme kabely a dráty. Spájíme je cínem k sobě a při-
vyděláváme si tvorbou LED diod do regálů. Ne, není to má vysněná práce.  
 
Má vysněná práce je ta, kterou právě čteš. Ale je to CESTA. A i tohle mě učí  
a inspiruje právě v rámci tohoto tvoření. A miluju to. I když se zlobím a na-
dávám, když si píchnu drát do ruky nebo do nohy, protože špatně zametu.  
Nebo když se říznu/střihnu, ve chvíli, kdy zrovna zase spěchám a nedávám 
pozor... Ale vím, že je to “na chvíli”. Vím, že je to něco, co mi pomáhá TEĎ  
na cestě za mým snem. A jsem vděčná. Nechci se vzdávat svých snů  
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