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Dětství může být plné různých poselství
Celý rok 2016 jsem se rozhodla zasvětit radosti. No kdo by si nechtěl život užívat?? Jen jsem to asi pojala trochu jinak než se to obvykle chápe...
no, mimoňka. Četli jste ten článek o „tak trochu jiném světě“?? Leden mi v tom mém „jahodovém ráji“, jak zní mého název letošního projektu na
blogu, přinesl mnoho radostných okamžiků. Některé ke mně přišly samy (krásné silvestrovské ohňostroje, vánoční speciál Sherlocka), o některé
jsem se zapříčinila já (nápad na tento magazín, zprovoznění tiskárny). Ale hlavně byl leden měsíc různých poselství – ostatně právě Lednová
poselství je  název  mého blogového shrnutí  tohoto  měsíce.  Stačilo  si  jich jen všimnout.  Nebýt blogu,  možná by bylo  složitější  je  za těmi
radostnými maličkostmi objevit. Ale rozhodně to bylo mnohem příjemnější než skrze některá dramata minulého projektu Absurdistán...

To, co mi leden ale připomínal nejvíce, bylo mé vlastní dětství. Připomínal mi filmy, které jsem jako malá měla ráda. Knihy, které jsem hltávala.
Připomínal mi, jak moc mě kdysi bavilo tančit. Naše dětství je totiž studnice prožitků. Někdy nám vzpomínky nabízí možnost vstupovat do
starých dětských zranění a léčit je. Někdy nám ale mohou připomenout, jací jsme bývali a jaké byly naše sny. 

Jak někdy říkávám - když se člověk na té své cestě zastaví a neví, jak dál (nebo ví, ale necítí se na to), je dobré si vzpomenout, s čím
se na tu cestu vydával. 

Obvykle se to vyplácí v partnerských krizích. Otázky: „Proč jsem si ho/ji vybrala?“ nebo „Co jsem na něm/na ní kdysi tak milovala?“ nás často
mohou zachránit před tím, abychom sklouzli tam, kam vlastně nechceme. Napojit se znovu na ty světlé stránky toho druhého a nedělat si z něj
karikaturu – buď jen bílou, nebo jen černou. 

Podobně se to ale vyplácí i na té naší životní cestě. V okamžicích, kdy jsme tak pohlceni nejrůznějšími problémy, že zapomínáme, jak jsme
vlastně chtěli žít. Naše dětské sny jsme často hodili za hlavu s tím, že to byli všechno jen naivní představy. A přece když se ohlédneme, můžeme
tam najít jiskřičky toho, co se později rozhoří – v mém případě například touha cestovat, učit se cizí jazyky, podívat se do Egypta, žít svobodně a
statečně, vnímat duchovní stránku života a učit se, jak to v životě OPRAVDU chodí. Nebo se někdy nechat úplně pohltit tím, co dělám...

Jaké jiskřičky objevíte ve svém dětství Vy? Nechte se inspirovat mými staršími blogovými články a na závěr magazínu se třeba o
sobě něco dovíte.... 
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Žít-Žut, aneb nezapomněli jste na své dětské vzory?
Co Vás napadne, když se řekne slovo žít?

Život je těžký? Život je jen náhoda? Žít teď a tady? Jak žít (a nezbláznit se)? Proč žít? Kde žít? S kým 

žít?

Když jsem uvažovala o tom, jak svůj blog o žití začít a položila si výše zmíněnou otázku, napadl mě

Žut (naštěstí ne fyzicky... ).  Znáte Žuta? Toho padoucha z knihy Karla Maye? Ta kniha byla také

zfilmována a právě díky filmu Žut jsem se poprvé, jako malé dítě, seznámila se svou první

velkou láskou -  Kara ben Nemsím (alias Old Shatterhandem). Byla to tak velká láska (a nic na

tom nemůže změnit to, že na ČSFD film získal jen 59%, takže bych ho jako správná "intelektuálka"

měla  rovnou  zapřít  a  dělat,  že  jsem ho nikdy neviděla...),  že  jsem se  už  někdy v  10  letech

rozhodla, že budu jako on!

• cestovat

• umět anglicky a arabsky

• jezdit na koních, střílet

• podívat se do Egypta a do jiných zemí a zažívat tam nejrůznější dobrodružství.

A tak se i stalo. Opravdu. Jen toho pokrevního bratra jsem zatím nepotkala...

Fascinovala mě jeho statečnost a moudrost, se kterou stál na straně dobra a spravedlnosti. A jeho hluboká úcta k životu. (Ačkoliv mé soucítění

s člověkem asi ještě není tak daleko, abych pochopila, proč někteří koně musely platit zraněním za své zlodušské jezdce.)
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Také jste měli jako děti nějaký vzor? Vzpomenete si na něj ještě, nebo už jste na něj zapomněli? 

A ta nejzásadnější otázka - jak moc je pro Vás a ve Vás jeho odkaz živý?
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Indiana Jones, aneb vliv televize na děti

Normálně bych tomu nevěřila... ale asi se začnu dívat na seriál Mladý Indiana Jones. Zahlédla jsem náhodou jeden díl... a vydržela u něj

až do konce! Byla to taková ta typická Jonesovská eskapáda, ale její součástí byl i Franz Kafka a myslím, že kdyby ta mládež, kterou prý

vůbec, ale vůbec nic nezajímá, viděla TOHLE, už nikdy nezapomene ,  že Kafka=absurdní byrokracie a  Praha.  A  Praha,  Praha tam

vypadala stejně krásně jako Nymburk     v Hodinovém manželovi... 

Pak mi to nedalo a podívala jsem se na další díl. Čekala jsem zas

nějakou tu eskapádu. Ne. Tentokrát to bylo velmi vážné a velmi

hutné vyprávění o Pařížské mírové konferenci. A o Lawrencovi z

Arábie.  A  Ho Či Minovi. O konci 1. světové války a o tom, proč

nakonec vypukla i ta druhá.

 Třetí díl z počátku vypadal nic moc. Indie byl hodně mladý -

ještě  dítě  -  bylo  to  hlavně  o  jeho  vztahu  s  otcem.  Kdo  zná

"poslední křížovou výpravu" ví, že ten vztah tedy nic moc... ale že

je kromě napětí a neporozumění také plný legračních momentů

(jen  vědátor  si  nevšimne,  že  ještě  není  na  zemi...  jak

výstižné!!).  Mihl se tam Dostojevskij. A pak řecké amfiteátry a

mnišská  republika.  A  vedly  se  vážné  dlouhé  debaty  o

Aristotelovi,  logice,  sylogismech,  stoicích a tak.  A přitom

zábavně. Já to prostě žeru. Dobrý...

Ode dneška už v TV sleduju jen filmy pro děti!
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A v úterý v TV zas sleduju Indiana Jonese a Chrám zkázy. Připomenu své dceři, která Indieho taky miluje, onu slavnou scénu, kdy hrdinka

musí jíst tu nechutnost, co jí servírují. Má teď (tedy má dcera) jakési období "to jíst nebudu, to mi nechutná". Snad to na ní zanechá nějaké

ty poučné stopy...

A proč ta láska k Indiemu?? No přece kvůli Harrisonovi Fordovi, co myslíte? Můj dětský idol. Na gymnáziu jsem mu psala i dopis! Nikdy

jsem nedostala odpověď :-( Možná té mé angličtině tenkrát moc nerozuměl, kdo ví. Viděla jsem v jistém období všechny jeho filmy. Blade

Runner je můj favorit. Ale to je takový temný film. A já mám ráda i zábavu.

Prvním filmem, který jsem s ním viděla, byl Návrat Jediho. V originále. V Maďarsku. Naštěstí to bylo hlavně o tom, kdo je čí bratr, sestra a

otec. Tolik má znalost angličtiny (samouk) v těch cca 12 letech stačila. A tak chápete, že nové Star Wars - Síla se probouzí jsem si proto

opravdu pekelně užila!Bylo to jako návrat do dětství!

Pak přijedeme z Maďarska domů a hle - v kinech dávají Dobyvatele ztracené archy. Režisér Spielberg, profláklý E.T. mimozemšťanem. A hlavní

hrdina Harrison Ford. Naši prohlásili, že to bude dobrý. A bylo. Sakra bylo.

Jak moc? Ten film jsem viděla snad desetkrát v různých kinech. Repliky jsem se snažila zapamatovat nazpaměť (proto můžu do značné

míry srovnat tehdejší překlad a dabing s tím novým). A pak jsem napsala svou první knihu. Byl rok 1985 a bylo to (podle tiráže) 1. vydání 1.

rodinného nakladatelství. Má teta mi tu knihu psanou na psacím stroji (ilustrovanou!) dala dokonce svázat. (Všimněte si v textu té knihy

mých tehdejších chabých znalostí reálií 2. světové války a německých reálií... schválně, kdo najde jednu zásadní chybu)

Ale Dobyvatelé ztracené archy neprobudily pouze mé "psavé Já". Jako by poukazovaly směrem, kterým se později vydám:

• Dobyvatelé ztracené archy mě přiměly pátrat po tom, co se opravdu píše v Bibli (ono v 80. letech se pídit po Bibli bylo samo o sobě

dobrodružné...). A má láska k Egyptu nabrala ještě další level. Tam se prostě jednoho dne už fakt muselo jet...
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• Pokračování,  Chrám zkázy  mi umožnil si navěky zapamatovat  jméno  Šankara. Což se mi pak na religionistice dost hodilo, když se

probírala indická filozofie.

• Poslední křížová výprava se zas hodila kvůli křížovým výpravám. To se na arabistice a religionistice taky šikne. A jordánská Petra, kde se

natáčel závěr, už na mě také začala čekat. Tam se prostě také nedalo nejet...

Do jihoamerické džungle za mimozemšťany (Křišťálová lebka) už doufám nepojedu... s mimozemšťany nechci mít nic společného a o to

zkoušet, zda je opravdu možné přežít atomový výbuch v ledničce, opravdu nestojím...

A tak má rada zní: dávejte si velký pozor na to, co necháváte sledovat své děti. Hlavně pokud by Vám vadilo, že si z hlavního hrdiny 

vezme příklad a vyrazí za poznáním do stejných koutů světa. A budou se chtít stát egyptology :-)

Nebo máte jinou zkušenost? Že s Vámi to vše, co jste kdy jako malí viděli, ani nehlo???

Podělte se....
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11 faktů, které o mě ještě nevíte

Tak na mě padla štafeta :-) Děkuji tím Martině z Inspiruj mě, která mě nominovala. (Mimochodem děkuji i za to úžasné koření z Korsiky,
které jsem u ní v létě vyhrála... na pečené brambory je nepřekonatelné :-))

Ovšem zjistila jsem, že mám velký problém přijít na něco, co bych na sebe ještě nevykecala.... a to jsem bývala velmi uzavřená osůbka... :-)

Nicméně pokusme se něco vyštrachat:

1.  Jako  malá  jsem  se  toužila  stát  kosmonautem.  Nebo  alespoň  pracovat  ve
Hvězdném městečku v Rusku (to bylo ještě za komunistů, víte??). Hltala jsem sci-fi
knihy, znala únikové rychlosti (z oběžné dráhy kolem Země, z oběžné dráhy kolem
Slunce) a historii výstavby raket, ve škole jsem šokovala učitelku, že jsem kdy slyšela
o Proximě Centauri (vyslovit jsem to ale neuměla). Už i má dcera se mnou sleduje
můj oblíbený Star Trek.

2. Když jsem pochopila, že kosmonautem v nejbližších letech fakt nebudu, tak jsem
toužila jít na ošetřovatelství koní. O gymnáziu, nebo ekonomce jsem nechtěla ani
slyšet. Toužila jsem alespoň po zemědělce. A brala jsem to jako velkou křivdu, že
jsem skončila na tom zatraceném gymplu. Naprosto ztracené roky...

3. Na gymplu mě to táhlo třemi směry - překládat uměleckou literaturu, studovat
egyptologii, nebo se věnovat počítačům. No, hádejte, kde jsem skončila?? Píšu na
počítači blog o tom, jak úžasné bylo studium v Egyptě...

4. Pocházím z rodiny zaměstnanců OÚNZ. Kdybyste netušili, co to znamená, pak
tady  je  "překlad":  okresní  ústav  národního  zdraví.  Pro  méně  chápavé  -  prostě
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nemocnice v našem okresním městečku. Otec dělal účetního, matka rehabilitační sestru. Takže jí vlastně počítal výplatu. Jó...

5. V rodině bylo velmi početně zastoupené i další povolání - učitel angličtiny (případně tedy ten překladatel, no...). Jak že je to rčení o
jablku???? Nedávno jsem vyfasovala materiály svého dědečka... a náhodou, určitě z nich do budoucna i něco využiju...

6.  Pocházím z rodinného domu, jehož ústředním bodem (i podle nákresu k feng-šuej)  je stará hruška.  Stále rodí. A stále poskytuje
všem členům rodiny svůj stín. Parná léta, grilovačky, polehávačky a posedávačky pod hruškou jsou má nejmilejší vzpomínka a nejmilejší
činnost, kdykoliv přijedu "domů". Hrátky ptáků, kocourů a psa jsou další kolorit.

6. Se sestrou jsme od útlého dětství na nože. Možná proto, že když jsem se narodila (a sestře byly 4 roky), tak matku pár dní po porodu
odvezli do nemocnice se zapomenutou placentou. Upadla do kómatu a už i procházela "tunelem". Tím bylo i po kojení. Nicméně vždycky
jsme si vycházely vstříc nebo si vzájemně hlídaly děti. Jen spát s ní v jednom pokoji jsem už na základce nemohla... od té doby, co se mi zdálo,
že mě honí s nožem v ruce a zapíchne. Asi můj nejsilnější sen za celý můj život. Velmi živý....

7. Vždycky jsem chtěla být cestovatelka... v knihovně jsem si povypůjčovala spoustu cestopisů. Začala jsem se učit anglicky, francouzsky,
španělsky a italsky hlavně proto, abych se ve všech těch zemích domluvila. Už na gymplu (za ne už tak hlubokého komunismu) mi chodily
dopisy od mých "pen friends" z Itálie, USA, Norska nebo Alžírska.

8.  A už na gymplu jsem se začala učit arabsky. Potajmu jsem každý pátek jezdívala do Prahy na soukromé hodiny k jednomu pánovi...
musela jsem vždy chodit přes Nuselský most. A už na základce jsem se uměla arabsky podepsat.

9.  Už první  rok na vejšce,  když  jsem ještě studovala jednooborovou angličtinu,  jsem chodila na hodiny o islámu k panu profesorovi
Kropáčkovi. Tenkrát nám přednášel Klasický islám podle rukopisu své první knížky, která teprve měla vyjít. Už je to táááák dávno. Rok na to,
když jsem složila přijímačky na arabistiku, se stal mým řádným učitelem. Ale když jsem za ním před cca 2 lety přišla na konzultaci ohledně
své disertační práce, on seděl v knihovně, spolu s ním i náš bývalý vedoucí katedry, první, co ho napadlo, bylo říct: "To je ta studentka, která
se za pár měsíců naučila svahilsky." Pan profesor je totiž i náš známý afrikanista. Kdysi mě spolužačka z angličtiny zlanařila na svahilštinu.
Nakonec jsem tam zůstala sama. Moc jsem toho neuměla, ale dodnes si pamatuju větičku "Ninataka kukwenda nyumbani", tj. "Chci jít domů".

10. Když jsem prvně přijela do Egypta na stáž, měla jsem pocit, že jsem se vrátila domů.  Jediné, co mi tam nejvíc chybělo, byl tvaroh,
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mák, sníh a spousta lesů. A možnost jen tak vyrazit do lesa na procházku a být tam chvíli sám. Jako malá jsem s rodiči jezdívala na 14 dní
pod stan. Týden na jednom místě, další týden stěhování někam jinam. Bylo to nádherné. Nejsem tramp jako můj muž, ale lásku k toulání se
po lese máme společnou. A dosud s rodiči (teď už jen s matkou) ráda jezdím. Letos se chystá Turecko! Takže se zas máte nač těšit. Jen jsem
zjistila, že do Istanbulu do paláce Topkapi se nedostaneme. Moc daleko. Tak tam snad příště.

11. A ještě jedno přání jsem jako malá měla: v první třídě jsem si představovala, že nechodím do normální školy, ale do nějaké speciální,
kde se učím tajemství světa a jeho zákony. Byla to velmi náročná škola, učil mě sám ředitel a byl to dost drsný učitel...
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S dítětem za černým jezdcem (aneb cyklistika vzatá na milost)
Jako dítě školou povinné jsem s rodiči jezdívala každé prázdniny na 2 týdny stanovat. Každý týden jsme trávili v jiném autokempu. 
Mívali jsme velký stan, takový ten typ, kdy jste se v něm mohli postavit, po pravé straně byla "ložnice" pro čtyři osoby a proti Vám "obývací 
pokoj". Píšu obývací pokoj, protože v dobách, kdy náš stan už zdaleka nebyl nový, bylo možno vídávat v jiných stanech i televizi.

Ty dovolené jsem milovala. Lítala jsem po kempu, hrála si na hřišti, koupala se v 

rybníku, koupališti či řece, po večerech hrávala s rodiči kanastu a hlavně (fakt, už 

tenkrát jsem byla poznávací maniak) poznávala okolí. Chodívali jsme na kratší i 

delší hvězdicové výlety na zajímavá místa. Ať na zámky skutečné, nebo třeba na 

ty "zkamenělé" ve skalách (ach ano, to je ona proslulá Svratka, kam jsem se po 

letech vrátila...).

Takovou naší rodinnou story, tradovanou léta, byl příběh o tom, jak jsem 

viděla černého jezdce. Viděla jsem ho totiž jenom já. I já sama jsem si pak už 

nebyla jistá, co jsem vlastně viděla. Jak to tenkrát bylo?

Stanovali jsme v autokempu Apollo (tuším stále ještě existuje) u Lednice. Pár 

kilometru od autokempu, uprostřed lesů, stojí sousoší Tři Grácie (neboli tři Bohyně:

Athéna,Artemis a Afrodité) a kolem nich kolonáda se sochami múz a věd. Šli jsme 

tam tehdy pěšky už nějakou dobu, když jsem zaslechla dusot kopyt a ohlédla jsem 

se. V dálce na obzoru jsem uviděla cválajícího černého koně a na něm jezdce v 

černém. Vidím to dnes úplně jako tenkrát. Milovala jsem jako malá koně a byla jsem tím "zjevem" očarovaná. Chtěla jsem ho ukázat rodičům, 

ale než se ohlédli, byl pryč. Celé roky jsem si pak říkala, zda jsem ho opravdu viděla, nebo ne.
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Až po více jak 20 letech jsme přijeli s manželem a malým miminkem do Lednice na výlet. Chtěli jsme původně jen do zámeckých zahrad, ale 

jak jsme hledali místo k zaparkování, projeli jsme kolem penzionu Černý jezdec. Na strašidla nevěřím (prý je to téměř zapomenuté místní

strašidlo), ale možná bych měla začít. Rozhodně se z výletu do zahrad stal výlet za strašidlem...

A výlet ke 3 gráciím (tentokrát z Valtic a NA KOLECH) jsem si zopakovala před pár dny. Tentokrát jsem tam vzala já svou šestiletou dceru i s 

manželem. Jít pěšky nepadalo v úvahu, to bychom se zpět do Valtic nedostali dodnes, a hlavně tam všechny pěší dost oblétávali komáři. Takže 

zlaté kolo. Černého jezdce jsem už ale neviděla... ani já, ani dcera. A je mi to trochu líto. Ale kdo ví, možná člověk opravdu vidí jen to, co 

vidět má, nač je naladěn a hlavně to, co potřebuje vidět. Někdo potřebuje atomy a jiný zase anděly, podle mě to může nakonec vyjít nastejno. 

Záleží na přijímači...

Na cestách, jak je vidno, může člověk zažít spoustu prapodivných věcí a kolikrát může zjistit, že navštívil úplně jiné místo, než 

kam vlastně jel. A to, upozorňuji, i v případě, že trefil :-)
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Návrat k prehistorii, aneb k čemu jsou dobré počítačové hry?

Třeba k tomu, aby o víkendu dítě běhalo na půdě po matracích, přeskakovalo z jedné na druhou, sbíralo nad hlavou "žrádýlko" a snažilo se dostat

do dvacátého levelu... 

Tomu říkám kreativní využití počítačové hry...

Tak to dělala i má sedmiletá dcera právě o minulém víkendu. Pravda, mělo to za následek, že si vzpomněla na hru s  angry birdy, kterou před

několika týdny dostala darem od svého "přítele". Ale naštěstí na ni brzy zase zapomněla.

U mě doma totiž ZÁSADNĚ nesmí počítačová hra přes práh.

No, zásadně, ono to tak zásadní nebude, protože hra přes práh mohla

a  dokonce  bych  to  té  své  malé  i  na  chviličku  dovolila...  kdyby  si

vzpomněla. Ale jsem šťastná jako blecha, že si nevzpomněla.

Extrémní  nejsem  ani  ve  hrách,  ani  ve  sladkostech...  jak  se  říká,

odříkaného  chleba  největší  krajíc,  že?  Takže  nezakazovat,  ale

nepodporovat, toť je mé krédo. A protože jsem si řekla, ať tedy i

ta moje pozná, zač je toho s počítačovými hrami loket, tak

jsem ji na velikonočním pobytu u svých rodičů pustila hrát

mou oblíbenou hru z dávné minulosti.

Je to už nějakých 20 let, kdy jsem si koupila svůj první počítač. Pořád

stojí u mě v dětském pokojíku na stole - stačí ho zastrčit do zásuvky a

zapnout.  Kdysi,  uprostřed  psaní  překladů,  psaní  diplomky  a
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programování (maturovala jsem z programování) různých vychytávek se mi dostala do ruky má první opravdová (a poslední) hra.

PREHISTORIC.

Dnes již vskutku prehistorická.

Hra to není zrovna jednoduchá, malý pračlovíček musí projít několika levely, hledá tajné chodby, sbírá jídlo pro svou pračlověčí rodinu, bojuje s

medvědy, vosami, tučňáky, pavouky a jinou havětí, skáče přes propasti plné bodců, prolézá pařezem, případně skáče ze stromu na strom. To vše na

mém stařičkém černobílém počítači.

Byla jsem tou hrou kdysi uchvácená. Hrávala jsem ji pořád dokola. No znáte to. Už mě zase dinosaurus připravil o život? Už si mě zase

všechny příšery vaří ve velkém kotli a kolem skáče nápis Game Over? Tak to tedy ne! NUTNĚ jsem se musela dostat do dalšího levelu - byla jsem

strašně zvědavá, co tam všechno je. Navíc v každém levelu byly ještě různé tajné chodby, plné bonusů, jídla, velkých šunek a hlavně dalších extra

životů... no, dalo se to hrát do nekonečna.

Mým snem už pak bylo jen: DOSTAT SE DO KONCE. Nebyla jsem schopná přestat tu hru hrát, dokud jsem nevěděla, CO  je na konci. Mám

asi nějakou nutnou potřebu neodcházet, dokud se příběh nedokončí (mluvím o příběhu, protože o práci to často zrovna neplatí, zatímco o tom, že

odejít z nedokončeného příběhu, je pro mě tabu, jsem se měla na vlastní kůži přesvědčit jen pár měsíců na to). Jenže to nešlo. Poslední level byl

strašně těžký. Umírala jsem pořád dokola. Až jsem jednou kdesi objevila "podvůdek"... tajný kód, který Vám zajistí nesmrtelnost.

A pak už to byla brnkačka. Když jsem dosáhla svého, oddychla jsem si... a na tu hru už nikdy nešáhla. A ani na žádnou další.

Bylo to pro mě tak silné pohlcení něčím, oč jsem ve skutečnosti moc nestála, že jsem už nikdy neměla odvahu do podobné hry

vstoupit zas...
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Taková je moc posedlosti... a taková je moc toho, když dosáhnete svého...

Tu hru jsem pustila až teď o  Velikonocích.  Předhodila jsem téhle lví jámě svou vlastní dcerušku :-) Má neteř, která jako malá ke mně

chodívala tuhle hru hrát, si naštěstí stále ještě pamatovala příkazy, kterými se přecházelo kdysi v dřevných dobách z jednoho adresáře do druhého

přímo v příkazovém řádku. Ty "vychytávky", které jsem si tam kdysi naprogramovala, mi teď totiž neumožnily dostat se ke hře přímo z Windows.

To víte, klávesnice už není, co bývala. Obě malé neteře jí daly pořádně zabrat, když do ní bušily ve snaze zabít medvěda :-)

Hru jsme ji naučily. Chvíli trvalo, než si zvykla... přece jen, neumí pořádně zacházet ani s hrami, ani s myší, ani s klávesnicí.

Chudinka počítačově nevzdělaná :-)

A pak se do toho pustila... seděla u toho několik hodin, rudá ve tváři, jak pořád umírala a umírala. S pomocí mou a neteře (skákání přes propasti jí

moc nešlo) se nakonec dostala až do třetího levelu. Druhý den, už to pařila jen chvíli... pak si šla radši hrát na zahradu.

Moudré dítě.

Že by byla nakonec moudřejší než já kdysi??? :-) 
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Jaké poselství Vám sděluje to Vaše dětství?
Na závěr lednového Magazínu Aves pár otázek, které Vám snad pomohou najít nějakou společnou niť spojující Vaši minulost s přítomností:

Jaké byly Vaše oblíbené dětské pohádky? (Já třeba milovala Malou mořskou vílu. Tu pohádku o dívce, která chtěla z lásky poznat jiný
svět a pro lásku také zemřela. Malá mořská víla také inspirovala jednu mou stejnojmennou báseň z posledních let... )

Jaké byly Vaše oblíbené filmy? O čem byly? To, nač si vzpomenete, je to, co k Vám promlouvalo nejvíc...

Jaké byly Vaše oblíbené knížky? 

Co jste jako malí dělali rádi? Co Vás na tom nejvíce přitahovalo? 

Co zajímavého jste zažili?
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Přihlášení k odběru měsíčníku Aves

Pokud se Vám magazín Aves líbil a ještě nejste přihlášeni k jeho pravidelného odběru, můžete tak snadno udělat. 
Stačí se zastavit u mě na blogu na stránce Magazín Aves –  a tam stačí zadat svou e-mailovou adresu. Já Vás pak zařadím do adresáře, ze
kterého se ale můžete kdykoliv odhlásit. 

Magazín Aves Vám pak bude chodit každý měsíc do mailu.

Pokud Vás nějaký článek, nebo nějaké téma zaujme, můžete ho také volně šířit dál. Já budu jen ráda, když se víc lidí alespoň jednou za
měsíc podívá za oponu tomu, co se jim v životě děje. I když jsou to věci, které jim přinášejí radost!  Protože jak jsem již říkala – v roce 2016
je u mě na blogu radostný Jahodový ráj. 

A kdo ví, třeba se jednou stanete i pravidelným čtenářem mého blogu Žít je umění :-) 
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