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1. PŘÍBĚH 
Moje láska k Bali…



 

Na Bali jezdím již několik let. Je to moje srdeční 
záležitost. Jakoby se moje duše vrátila zpět domů, 
kde je najednou vše v pořádku a tak jak má být… 


Každé své Bali mě provede nějakou výživnou 
transformací, uvědoměním a následnou změnou v mém 
životě. 


Na první Bali jsem jela se svou blízkou kamarádkou 
Pavlou, ale těsně před odjezdem jsme se bohužel 
rozešly. Ztratila jsem tehdy nejen kamarádku, sestru, 
blízkou přítelkyni, ale také tu nejlepší kolegyni. Bylo 
velice bolestivé absolvovat náš vysněný výlet 
do Indonésie a neužívat si to všecko na místě společně.


Možná právě díky této bolesti a ztrátě jsem vnímala 
více energii magického ostrova, která pro mě byla 
na místě velmi léčivá. Nemyslete si ale, že to probíhalo 
nějak pohádkově. Na pláži s kokosem v ruce, 
pohodička, relax a sluníčko. Právě naopak.

http://www.projektyproradost.ct


První facku jsme dostala od oceánu, když jsem se šla hned 
druhý den sama vykoupat. Říkala jsem si, to přeci dám jako 
dáma a zaplavu si hezky sama v moříčku. Tak to vám bylo 
něco! Síla oceánu a pár vln mi dala co proto. Myslela 
jsem, že je to má poslední chvíle, a že se tam snad 
utopím... 

Dostat se na břeh a neumřít byl můj jediný cíl, kdy je vám 
najednou úplně jedno, jak máte plavky, jestli vám vykuje 
prso nebo kus zadku, a nebo že máte přehozené vlasy 
zleva doprava. Oceán byl můj první velký učitel na Bali, 
který mi ukázal co proto!  

Očekávání, mrzké předsudky a nepokora mi daly na místě 
zabrat, ale začala jsem se pomalu probouzet, svoje návyky 
a vzorce chování vidět jinak. 


Tam na břehu, vyvržená jako vorvaň, jsem si uvědomila, 
že moje vidění věcí nad povrchem nemá nic společného 
s tím, co se odehrává pod ním. Oceán mi byl pěkným 
příkladem. Na povrchu jsou vidět krásné vlny a pod 
hlubinou je smrtící síla…



Stejně jako já. Na pobytu jsem před Pavlou a ostatními ženami dělala haura, a jak jsme 
v pohodě. Ale uvnitř jsem z této osobní ztráty byla velmi zraněná, smutná a nešťastná. 
Uvědomila jsem si díky tomu, že takto často řeším různé životní situace. Raději dělám, že se nic 
neděje, a svoje skutečné pocity a emoce schovávám…

A proč? Protože otevřít se, přináší možnost 
zranění. Dát jiným své srdce v šanc, dát vědět, 
jak se skutečně cítíme, co nám vadí, ubližuje 
a trápí nás ohrožuje, a dělá nás více zranitelné. 
Ale je to jediná cesta k sobě, cesta 
k opravdové lásce.   

Díky mnoha situacím na Bali jsem dokázala 
uvidět a pravdivě si přiznat i svoje chyby, své 
nehezké chování, svojí manipulaci a mnohdy 
povýšenost. Díky Bali jsem si začala 
uvědomovat, že žít mohu i jinak. Že mohu svoje 
ochranné štíty odhodit a dovolit si být 
k ostatním více upřímná. Říct, jak to mám já, 
co cítím, a jak mi v tom je.



Díky tomu jsem si začala vážit více sebe a v mnoha oblastech života jsem pro sebe nastavila nové 
hranice. Komfortní především pro mě. Začala jsem si mnohem častěji klást otázku: A jak to vlastně 
chci já? Taková obyčejná věc mě zcela zásadně proměnila život.  

Bali je ostrov Bohů, a jak už to tak s přáním z tohoto místa bývá, i když to trvalo dlouho, moje přání 
z Bali se mi vyplnilo. Bali mi prostě změnilo život. Najednou jsem věděla, co je mým naplněním, 
mým snem a co chci dál ve svém životě dělat. Založila jsem si cestovní agentura, udělala první 
web a našla ke spolupráci cestovní kancelář, která se specializuje na Indonésii. 

Dnes jsem už na Bali provedla několik skupin a svoje pobyty nabízím jen vybraným lektorům, 
které znám osobně a mohu se za kvalitu jejich programu zaručit.  

A také vám mohu prozradit, že skoro po 2 letech jsme k sobě s Pavlou našly cestu zpět :-)! Znovu se 
nejen kamarádíme, ale i spolupracujeme. Obě jsme na své cestě bez sebe získaly nové životní 
zkušenosti, velký kus pokory a především lásky, které nám předtím prostě pro náš vztah chyběly. 

Děkuji sobě, že i když jsme byly tenkrát s Pavlou rozhádané, nenechala jsem si plánovanou cestu 
na Bali vzít a podnikla ji. Tahle cesta mi prostě změnila život. Je svobodnější a šťastnější. 

A doporučila bych ho každé ženě! Je to léčivé místo pro krásnější život…



2. PŘÍBĚH 
Jany změna k sobě…



Jela jsme na Bali s cizí skupinou žen a byla jsem z toho dost nervózní. Je to jako, když jdete někam 
poprvé a nevíte co vás tam čeká. Cesta tak daleko a sama je přece riskantní. Protože když to 
nebude dobré, nemůžete se jen tak otočit na podpatku a jít domů. 

Člověk dokáže z obavy a strachu vymyslet ve své fantazii spouty katastrofických scénářů.   
Ale přesto jsem nějak cítila, že tuhle cestu chci prostě už konečně podniknout…

Bali a jeho jinou energii jsem cítila hned 
na letišti. Byla jsem sice unavená po dlouhém 
letu, ale tak nějak klidná a uvolněná. Naše parta 
žen byla skvělá hned od začátku cestování 
a nasmály jsme se společně už v letadle.   

Celý program, ubytování, jídlo, místa co jsme 
navštívily, krásné pláže a také oceán, mě dal 
neuvěřitelný čas pro sebe. Konečně jsme se 
zastavila a skutečně vychutnávala každou 
chvíli svého bytí. 



Tak moc jsem na místě zažívala to TADY A TEĎ, o kterém jsem spíš jenom slyšela. Doma totiž 
chvilku nepostojím v klidu. Mám práci, dvě děti, dům a zahradu, stále je co dělat. 

Až na Bali jsem si uvědomila, v jakém tlaku doma vlastně žiju. Neustále před sebou každý den valím, 
co ještě všechno musím udělat a co jsem dnes ještě nestihla. Tak je to skoro každý můj den... 
Na Bali jsem najednou nemusela 10 dní nic dělat, řešit ani organizovat. Vše bylo zajištěné a já jen 
mohla být sama sebou bez všech těch věcí a starostí z domova. 

Během pobytu jsme pracovaly, v rámci skupiny, s několika tématy a já si skrze ně a svojí hodnotu 
prostě uvědomila, co mě dělá během dne skutečně šťastnou, že potřebuji čas pro sebe a že chci 
v tomto ohledu svůj život zásadně změnit.  

Že to všechno doma a v práci nemusím zvládat jen já sama. 

Nakonec jsem to byla stejně jen já, která se mohla po celém dni poplácat po ramenou a říct si, jak 
jsem dobrá a kolik jsem toho zvládla. Ale ani to jsem neděla. Jen jsem si říkala, jak jsem špatná, kolik 
jsem toho během dne ještě nestihla udělat... 



Na Bali jsem pochopila, jak moc otročím sama sobě. A hlavně, že si můžu dopřát čas i jen sama pro 
sebe. Na čtení, na procházku, na poslouchání muziky, na meditaci, na cvičení... Po Bali jsem hodně 
věcí změnila, a už nebylo nic jako dřív! 

Bylo neuvěřitelné, jak to všechno šlo úplně snadno zařídit jinak. Jen stačilo požádat ostatní o pomoc. 
V práci jsem dostala k ruce asistentku, s manželem jsme se dohodli, co z mých povinností převezme 
k zajištění on. A dokonce jsme do procesu změn zapojili i děti. Samy si vybraly, s čím chtějí pomáhat, 
a co je bude bavit u nás doma obstarat…

Díky Bali jsem se naučila více vážit sama sebe, svého 
času jen pro sebe, který si umím dopřát už i teď 
doma. Když potřebuji, dobiji si baterky a doplním svou 
energii. Je to tak vyživující a léčivé. Člověk má pak 
z čeho brát při náročnějších chvilkách během dne. 

Všem ženám přeji umět se opečovat co nejlépe. 

Díky za krásný pobyt na Bali, který skutečně mění 
životy :-).  



3. PŘÍBĚH 
Šárky ryba v písku…



Čekal nás výlet na večeři do Jimbaranu, do rybí restaurace, a já se na to nějak necítila. Znáte to, 
špatná intuice nikdy nelže! Také nemám moc ráda ryby, pojedu zase někam, kde nevím, co mě 
čeká a nemohu odejít na pokoj, kdy já budu chtít, jako tady v resortu. Budu muset počkat na 
společnou cestu zpět. Pocitově jsem věděla, že to nebude úplně jednoduchý výlet.  

Bali nabízí vše. Vrací zpět k sobě, čistí, kde je potřeba, a když jsme připraveni. Nabízí nové 
cesty, jiný pohled…, ale nic není zadarmo. Do hlubin se musíte vydat sami. A tak jsem si řekla, že 
přece když už jsem až na Bali, pojedu se tam také podívat... 

Dorazily jsme na dlouhou krásnou pláž, která se 
večer proměnila v rybí restauraci. Stoly přímo 
venku na pláži, nohy v písku, večerní západ a 
vůně grilovaných jídel. Pro někoho sen, pro mě 
teda spíš rybí zápach. Stále jsem měla ten 
divný pocit, že se něco stane. 

Všichni si objednávali k jídlu grilovanou rybu, 
nechtěla jsem ji, pořád jsem si říkala, já nechci 
tu smradlavou rybu, co když mi to nebude 
chutnat...Ale objednala jsem si to samé jako 
všichni. No, a co si na Bali přejete, hned také 
dostanete...



Všem přinesli krásnou velkou rybu rozříznutou na oválném talíři. Jen na mě žádná nezbyla. Možná 
chyba při objednávce, možná bohové Bali?No, nechtěla jsi holčičko rybu, tak jí jako jediná nemáš. 
Nesnáším vyčnívat z davu, tohle jsem teda vážně nechtěla! 

Plná pozornost personálu a ostatních žen z naší skupiny. Ona jediná nedostala rybu? Jak se to 
stalo? Všichni se mě na to pořád dokola ptali, jak se to mohlo stát, a jestli jsem si jí skutečně 
objednala? Jsem protivná a naštvaná. Jak puchejř... Tak tam sedím, všichni jedí a já si 
říkám... ,,Proboha, já už chci tu blbou rybu, ať už mi ji přinesou a mám klid! Já chci rychle tu velkou 
grilovanou rybu!" A tak se také stalo, magické Bali prostě funguje.

Moje ryba byla tak velká, že se nevešla na jeden talíř. 
Takže mi jí rozpůlenou přinesli na dvou obřích talířích. 
Podávají mi to obojí a já jsem zase středem pozornosti. 
Pomóc! Navíc nemáme na těch malých stolečcích místo, 
kam ty moje dva talíře položit. Tak si jeden pokládám na 
stolek před sebou a druhý mi pokládá číšník na stůl.  

Ale talíř se tam úplně nevejde a přepadne. Celá ta teplá 
a smradlavá ryba se mi překlopí přesně do klína! 
Přichází okamžitě panika, úzkost, chci jet domů, nevím 
co se to děje, pomóóóc! Jenže se mi vážně něco děje, 
něco jiného uvnitř mě, něco dost hrozného...



Asi mám děsný výraz a všichni si myslí, že je to kvůli tomu, že mi spadla ryba do písku. Lektorka 
skupiny ale cítí, že jde o něco jiného. Snaží se mě opečovat a vyptává se, co se děje? Tím na mě 
přivolává zase pozornost!  

Část skupiny se dokonce začíná bavit o tom, co dělám za scény, bože no a co, tak jí spadla ryba do 
písku? Nic hrozného se přece neděje, no ne? Vždyť má ještě tu druhou porci, to jí bude stačit.   

Mě se ale děje úplně něco jiného. A tak abych odvedla pozornost, začnu jíst tu rybu a dělám, že jsem 
tak nějak v pohodě. Jenže energie by se kolem naší skupiny dala krájet. 

Zpětně si říkám, že když dostaneme nějakou situací 
naloženo, abychom si uvědomili třeba menší věci, jako 
já vlastní nepokoru skrze nepřinesenou rybu, a pak 
zase moc přinesenou rybu... mohlo by to už stačit. Už 
nic dalšího v tu chvíli nepotřebujete a nechcete.  

Máte pocit, že víc už by jste ani v danou chvíli 
neunesli. Ale pokud jste na Bali, a jste připraveni jít do 
hloubky, stane se tak pro vaše dobro.



Právě v těchto chvílích může přijít mnohem zásadnější věc, která má hlubší zranění a větší dosah, 
než kam můžeme v danou chvíli dohlédnout.  

A mě tam na místě dochází jedna zásadní věc, která se mi v mých 42 letech najednou spojila. 
Trnu hrůzou a je mi špatně! Chce se mi zvracet. Koukám na tu rybu pod sebou v písku a dochází mi 
to...  

Ta teplá ryba v mém rozkroku vyvolala moje dávno zapomenuté vzpomínky 12leté holčičky, která 
měla za nevlastního otce pedofila...  

A co s tím vším má dělat Bali?  

Víte, na téhle mojí situaci se mi ukázalo hned několik věcí, které jsem já sama neměla srovnané a 
bylo potřeba s tím něco udělat. Byla to pro mě velmi silná terapie, která mě posunula vpřed ke 
spokojenějšímu životu. 



1. sama jsem každého uměla hrozně rychle odsoudit 
Tak jako ty holky u stolu, co nechápaly proč tak moc vyvádím kvůli rybě v písku. Nechodíme v botách 
těch druhých, a já od té doby žádné chování nikoho v danou chvíli nesoudím. Nevím, jaký je jeho 
příběh, a proč se tak chová. Co my vlastně víme? Nic! Tohle jsem změnila, mám větší pochopení i 
pro ty, kteří se chovají špatně nebo divně... 

2. díky rybě v klíně jsem pochopila mé jiné bloky 
Díky příhodě na Bali jsem pochopila více svoje problémy z intimního života. Mohla na tom pracovat, 
odpustit svému tělu a také mojí mamince... Je to proces, postupný, někdy bolestivý, ale v důsledku 
léčivý. Prostě už teď je hodně věcí v mnoha ohledech lepší, než jak jsem to měla dříve.  

Věřím, že tyhle věci se mi staly pro můj lepší osobní život. Proto, abych mohla být já sama k sobě a 
ostatním milejším a laskavějším člověkem. A za to vděčím především mému rozhodnutí na Bali jet, 
protože díky jeho atmosféře a energii, jsem se dokázala zklidnit, dostat se víc k sobě a probudit staré 
a dávno zapomenuté trauma, které jsem začala čistit a zapsanou bolest v těle léčit. 

Díky tomu dnes žiji svůj život se zdravější duší… 



Ano i takové věci se nám ženám na Bali mohou dít.   

Otvírá se nám vědomí, vidíme naše životy jinak, dovolíme si vzpomenout a přát si své dávno 
zapomenuté sny. Na tomto ostrově bohů praskají staré nefunkční programy a vzorce, které už 
ve svých životech nepotřebujeme.  

Zde se dějí menší i větší transformace, tak jak každá z nás unese a kam nás tělo a duše pustí. 
Vždy jen tam, kde to zvládneme a uneseme. 

Poznávací pobyt na Bali bych přála zažít každé ženě, je tam ráj na zemi.  
Budu se na vás případně těšit na Bali. 

Iva Bernát 
www.projektyproradost.cz
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