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Poděkování 

Tuto knihu věnuji s láskou a s vděčností  
všem ženám, které touží po spojení  

se svojí vnitřní silou.  

Děkuji každé ženě za její touhu 
po sebepoznání,  

za její živost, radost, hravost,  
ženskost i víru v sebe samu.  

Děkuji každému muži,  
který v ženě tuto živost kultivuje a hýčká. 

S láskou, Taraka Solei. 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 Slunce jí svítilo do očí, a tak je s  po-
vzdechem otevřela. Erik ji opustil teprve 
předevčírem a ona se už začala cítit sama! 
 Nesnášela navazovat nové vztahy, ne-
snášela sebe, Erika a momentálně taky ne-
náviděla celý  svět. Oči se jí zalily slzami, 
ale  Tara se  zařekla, že pro toho muže 
již neuroní ani jednu. 
 Vstala, připravila si vše potřebné 
do práce a  jako obvykle si vytáhla na daný 
den svoji oblíbenou kartu. Stálo na ní:  

'Přijmi se taková, jaká jsi.' 

 Hodila ji vztekle k  ostatním a  za-
bouchla za sebou dveře bytu, až se skleněné 
výplně oken zatřásly. Seběhla tři patra 
a ocitla se na ulici, kde na ni v autě netrpě-
livě čekaly kolegyně z práce. 
 „Taro, tak jedeš? Nasedni!” volaly jed-
na přes druhou, ale ona je ignorovala a vy-
kročila pěšky opačným směrem. 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 „No tak, Taro! Co to děláš?! Kam 
jdeš?!” volala za ní Estela, zatímco Tara mi-
zela v davu lidí newyorského velkoměsta.  
 Jediné, co jí běželo hlavou, bylo: „Po-
třebuji na vzduch.”  

© 2019 Taraka Solei www.taraka.cz
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... 

 Tara seděla bezmyšlenkovitě na zábra-
dlí mostu vysoko nad  řekou a pohupovala 
nohama, aniž by věděla, jak se tam dostala. 
 Kostelní zvon odbíjel poledne, když 
vtom ji z  toho nicotného stavu vytrhlo 
prudké zatahání za rameno.  
 „Ženská, co tady ksakru děláte?! 
Okamžitě slezte dolů!” 
 Bez váhání poslechla a pokračovala 
přes most na druhou stranu řeky. Cítila se 
jako ve  snách. Napadlo  ji, že to byl anděl 
a ona mu ani nepoděkovala, vůbec se na něj 
nepodívala… Kdo  to asi byl a kam měl na-
mířeno? Hlavou jí proudila spousta myšle-
nek. Rozběhla se zpátky, ale jediné, na co si 
pamatovala, byly ruce toho muže a kousek 
zeleného rukávu, který  stihla zaregistrovat 
dřív, než odešel. Bohužel už ho nenašla. 
 „Podělaný den!” procedila skrze zuby, 
zatímco kopla nohou do prázdna. „Zítra se 
sem vrátím a zkusím toho muže znovu na-
jít, abych mu poděkovala," pomyslela si  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a  otočila se k  odchodu. „Na dnešek bylo 
toho vzrušení až až…” 
 Když odemkla dveře svého bytu, spa-
třila ležet na zemi svoji ranní kartu. S nevo-
lí ji otočila a položila na  vyvýšené místo 
na poličce v předsíni. Potom si vyzula boty 
a svalila se do postele.  
 Plakala až do druhého rána a po zbytek 
týdne si vzala v práci dovolenou, aniž by tu-
šila, co ji čeká. Nechtěla nikomu nic vysvět-
lovat. Chtěla být prostě sama a dát se 
do pořádku.  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… 

 Jakmile si ráno obouvala běžecké boty 
a  reflexní vestu, spočinul jí zrak na kartě 
u dveří.  
 „No jo, vždyť na tom dělám," zavrčela 
než vyběhla ven.  
 Opět se posadila na okraj mostu, 
ale  muž, který ji včera zachránil, se  tam 
za  celý den neukázal. Přehoupla se tedy 
zpátky na zem a vrátila se domů.  
 „Tak mu díky pošlu alespoň myšlen-
kou,” zasnila se a začala zpívat svoji oblíbe-
nou píseň, přičemž s  vděčností myslela 
na svého zachránce: „Dhanyavad, Dhanya-
vad ...” 

 Pak si sbalila kufry a odjela na venkov, 
odkud pocházela. Cítila, že potřebuje změ-
nu. 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 Na chalupě čas neexistoval, i když ho-
diny neúprosně odbíjely každý  další oka-
mžik. Už  jako malá holka se tu procházela 
s  hlavou v  oblacích. Rozhodla se, že si to 
tady pořádně užije a  tak ze  sebe svlékla 
městské hadry, oblékla si pohodlné lehké 
květované šaty a  potom, když  otevřela 
v  domě všechny okenice i okna, vyběhla 
na louku, která se nacházela za domem. 
 Nikde nebylo ani živáčka. Jen ona, 
čerstvý vzduch, lehký vánek, který si po-
hrával s  jejími plavými vlasy a  žhavé letní 
slunce, které jí vnášelo barvu do tváří.  
 Z popelavě šedé velkoměstské myšky 
s prázdným výrazem se Tara začala měnit 
opět v usměvavou volnou ženu. Bylo to jako 
kouzlo. 
 Rodiče měli skvělý nápad, když koupili 
tuto chaloupku s  tak nádherným rozkvet-
lým kusem půdy. V  duchu jim za to vždy 
několikrát poděkovala. Milovala to tady. 

© 2019 Taraka Solei www.taraka.cz
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 Doběhla až k řece, která ji přitahovala 
nejvíce, protože se tu proháněla spousta 
různobarevných motýlů. Jako malá s nimi 
skotačila a  snažila se je chytit, ale nyní jí 
stačilo pozorovat tu nádhernou podívanou. 
 „Kolik krásy je na světě a  jak dlouho 
jsem si ji upírala,” pomyslela si. 
 Lehla si na břicho do trávy, rukou pro-
bírala kamínky v průzračné řece a kochala 
se tou úžasnou podívanou. 
 Pocítila příval energie, radosti, štěstí, 
a  tak vyskočila na  nohy a  utíkala bosa 
po  proudu řeky. Vtom se jí něco zapíchlo 
do nohy, až vyjekla bolestí.  
 „Au! Au! Co je to?!” křičela lítostivě, 
zatímco chodidlo opatrně otáčela, aby zjis-
tila, co se stalo. 
 Na plosce nohy měla ošklivou otevře-
nou ránu, ze které vytékal pramínek krve, 
jež lehce zbarvoval proud řeky. 
 Když se podívala na zem, mezi kameny 
spatřila malý lesklý předmět. Vytáhla ho, 
aby si ho prohlédla a spatřila starý klíč. 

© 2019 Taraka Solei www.taraka.cz
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 „O.K., rozumím tomu! Slyšíš?! Rozu-
mím!!!” křičela Tara s pohledem upřeným 
do  nebe a  očima plnýma slz. „Musím tu 
svoji Pandořinu skříňku konečně otevřít 
a přijmout se taková jaká jsem,” pomyslela 
si, zatímco po  patě odkulhala zpátky 
do chalupy, aby si ošetřila krvácející ránu. 
 Lékárnička v domě nebyla, a tak si 
na ránu vložila jitrocel, který utrhla na lou-
ce, ovázala si chodidlo šátkem a hned se cí-
tila líp. 
 V kuchyni položila klíč na starou ma-
lovanou komodu, kde se již vyjímala karta 
s novým principem, který si toužila osvojit. 
Sedla si na lavici u stolu a rozplakala se.  
 Vše, co ji roky trápilo, dokázala nyní 
konečně na  tomto místě propustit a uvol-
nit. 
 Ještě celá uplakaná vešla do koupelny, 
kde  se svlékla donaha a  začala pohledem 
zkoumat své tělo. V  hlavě jí stále znělo: 
„Přijmi se taková, jaká jsi,” a tak s tím 

© 2019 Taraka Solei www.taraka.cz
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chtěla začít hezky od základů. A jak jinak to 
udělat, nežli v úplné nahotě? (1) 
 Pozorovala svůj smutný obličej, zelené 
oči, kolem kterých se nyní táhla černá bar-
va od rozmazané řasenky, malý nos a velká 
ústa v  jemné lince. Plavé vlasy jí sahaly 
až  po prsa a Tara si říkala, že to všechno 
na  sobě dokáže přijmout bez problémů. 
Se svojí postavou byla spokojená.  
 „Hotová žena Venuše!” zvolala nahlas 
a  rozesmála se. Pak  si uvědomila, že musí 
konečně jednou provždy přestat s tím ze-
směšňováním a  ponižováním sebe sama. 
Má sice pár kilo navíc, ale cítí se tak doko-
nale ženská……… 

 

(1) Zastavení ženy č. 1 - najdete v Bonusech 

© 2019 Taraka Solei www.taraka.cz
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Líbila se vám ukázka z knihy a zajímá 
vás, jak to bylo dál? 

Kupte si tištěnou knihu nebo e-knihu a 
projděte si spolu s Tarou svoji osobní žen-
skou cestu. 
. 
V závěru knihy najdete také POSELSTVÍ 
PŘÍBĚHU a jako dárek ode mně získáte 
5 ZASTAVENÍ ŽENY. 

Knihu si můžete zakoupit tady >> 
https://cestypoznanizivota.cz/karty-kniha-
ebook/tara/ 

Spolu s touto knihou získáte slevu 100 Kč 
na každou další zakoupenou tištěnou knihu 
nebo Karty Poznání. 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Tvorba Taraky Solei 

KARTY POZNÁNÍ ANEB POZNEJ SEBE  
A POZNÁŠ CELÝ SVĚT  

 Tyto karty obsahují principy, které vám 
pomohou pochopit jednotlivé oblasti Vašeho živo-
ta. 
 Každá ze čtyřiceti tří karet představuje určitý 
princip, který je třeba si osvojit a  praktikovat 
v běžném životě. 
 Naučíte se tak chápat souvislosti svého života, 
protože není nic krásnějšího než žít a  tvořit vše 
překrásné. 

EAN: 9788027016020 
ISBN: 978 - 80 - 270 - 1602 - 0 

Rok vydání: 2017, karet: 43, kniha: 104 stran, 
cena: 290 Kč 



KNIHA  
CESTY POZNÁNÍ - POSELSTVÍ ŽI-

VOTA  
 

Tato kniha provází čtenáře 
cestou osobního i  duchov-
ního rozvoje skrze 6  příbě-
hů. 

V knize Vás zavedu do  svě-
ta, ve kterém vítězí každý, 
kdo se vydá na cestu pozná-
ní sebe sama.     

Sdílením  těchto příběhů ukazuji poselství života, 
která jsou tak různá a přesto dokáží každého člo-
věka navést na vlastní cestu plnou  radosti a  po-
znání. 

EAN: 9788027033201 
ISBN: 978-80-270-3320-1 

Rok vydání: 2018, kniha: 124 stran, cena: 210 Kč  



E-KNIHA i KNIHA  

TRIŠA 
Když duše tančí.  

Triša je mladá žena, která se pro-
budí po bujarém firemním večír-
ku, aniž by věděla, co se dělo. Se-
tká se s mužem, kterého podle 
svých slov nikdy neviděla. On ale 
o ní ví mnohé… 

V příběhu se prolíná svět ně-
kolika postav, které ve svém 

životě prožívají vášeň, radost, lásku, 
ale i zklamání, ztrátu, smrt a znovunalezení 
vlastní cesty i sebe samých. 
 Kniha je plná poselství, jež obohatí další 
kroky Vaší životní cesty. Její hluboké myšlenky 
využijete i Vy. Nechte se unášet na vlnách emocí, 
kterými Triša prochází. 
 Ke knize získáte jako DÁREK DENÍK 
OSOBNÍCH PROŽITKŮ, který Vás povede k  ra-
dosti ze života a mnohem víc. 

EAN: 9788027058983 
ISBN 978-80-270-5898-3 
Rok vydání: 2019, kniha: 164 stran, cena: 399 Kč 



E-KNIHA pro DĚTI 

KDYŽ ZAZVONÍ ZVON 
Příběh Esterky a Tea  

Esterka a Teo jsou sourozenci, kteří se společně 
s  rodiči vydají na záchrannou dobrodružnou vý-
pravu.  

V tu dobu však ještě netuší, 
co je čeká… 

V tomto příběhu se dozvíte, 
jak  je důležité překonat svůj 
strach, věřit svému vedení = 
své intuici a udělat další krok 
vpřed.  

Jako bonus získáte OMALO-
VÁNKY, díky kterým můžete 

spolu s dětmi vdechnout příběhu  život. 

Rok vydání: 2018, e-kniha: 1618 slov, cena: 59 Kč  



Líbí se Vám má tvorba a chtěli byste se do-
zvědět víc? 

Mé autorské projekty najdete tady: 
karty Poznání aneb Poznej sebe a poznáš 
celý svět 
kniha Cesty poznání - poselství života, Tri-
ša, Tara 
e-Book Tara, Když zazvoní zvon, Triša 
zdarma Klíč poznání ke zdravému a spoko-
jenému životu 
Transformační semináře: 
Cesta duše - semináře Poznání I. - III. 
Žena v prožitku 
Znovuzrození a smrt 
Tvoř svoji VIZI a objev svůj vnitřní svět 

oslavy - slunovratové, rovnodennosti 
Osobní meditace duše, Poselství duše, 
Jméno duše 
rituály - předporodní, poporodní rituál, aj. 

Kineziologie One Brain 
Fyzioterapie, Tajemství ženského pánevní-
ho dna I., II. pohledem západu a východu 

Napište mi na e-mail: 
taraka.solei@email.cz, 
FB stránka: Taraka Solei


