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Prohlášení  

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorky je 
zakázáno a je porušením autorského zákona. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. 
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PROBUZENÍ 

z PEKLA 
aneb 

cesta k ŽIVOTU 
Na svém osobním příběhu vám 
podrobně rozkryji přístupy a 
metody, které mi pomohly 
z desetileté bulimie a nejen z ní. 
S otevřenou myslí lze pro své 
uzdravení použít úplně vše. 
Dobrá zpráva je, že k tomu máte 
již teď vše k dispozici. Takže 
pokud máte pocit, že je s vámi 
něco špatně, tak vám já říkám, že 
ne – jde jen o to, najít potřebné 
pomůcky přímo pro vás. Stačí 
jediné – chtít ven z toho, co vám 
nedělá dobře.  

      Magda Křepelková 
  

 
  

      



Magda Křepelková                                                                                                                                                                         PROBUZENÍ  z pekla aneb cesta k  ŽIVOTU 
 

3 
 

 

 

  

 

Svou samostatnou cestou jsem v sobě rozvinula schopnost učit se úplně ze všeho a to s humorem a s láskou, s grácií. 
Jsem schopna vidět souvislosti  a nepochybuji o tom, že to zvládnete i vy. Není to nijak složité. Jen stačí změnit přístup 
k sobě a k životu. 

 

 

 

www.magdakrepelkova.cz   knihy podpora akce 

 

Autor citátů: Wayne W. Dyer 

 

http://www.magdakrepelkova.cz/
http://www.magdakrepelkova.cz/knihy.html
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ÚVOD 

Děkuji, že jste se rozhodli vstoupit do mého příběhu. Často se mě ženy ptají, jak jsem se tedy ze své bulimie dostala. 
Co všechno mi pomohlo? Dnes se tedy pokusím přiblížit vám nejen to, co pomohlo mě, ale i to, co se mi osvědčilo 
s klienty.  

Ukážu vám svůj příběh tak celistvě a v souvislostech, že zároveň odhalím nejen svoje niterné soukromí, ale i metody, 
které nyní používám. Uzdravení je velmi osobní proces a nikdy vlastně přesně nevíme, co nám kdy zafunguje, 
pomůže. Neslibuji vám tedy přečtením tohoto e-booku vyléčení, ale podněty a inspirace kudy na to. 

Proč?        Abych ukázala, že je možné se úplně uzdravit, a to i bez odborné pomoci. ► 

►Neberte to prosím jako zrazování od odborné pomoci! Nebo od pomoci vůbec. Při čtení zjistíte, že i já použila 
cestou mnohé. Nepochybuji o tom, že jsou skvělí lidé i v těchto oborech. Pokud například berete antidepresiva, 
nevyčítejte si to. Jen je třeba si uvědomit, že vaši situaci to neřeší, že je to první pomoc. Jestli vám zachránila život, je 
to dobrá první pomoc. Dobře, a co dál?  

V textu je občas aktivní odkaz na to, s čím vám mohu nějak pomoci já, s čím pracuji. Určitě se v tom nemusíte plácat 
těžce a dlouho, tak, jako já. 

Vše, co jsem kdy použila na sobě, je použitelné i pro druhé – čímž netvrdím, že každému vyhovují stejné postupy. Ve 
skutečnosti věřím, že každý máme správné klíče v sobě. Jen k nim otevřít zámky. Dveře nám předkládá sám život. Ty 
netřeba hledat – právě vaše denní situace jsou těmi dveřmi. 

 
  

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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„Rozhodně téma, kterého jsme se dotkly, se pro mě stalo daleko méně palčivé, snáze uchopitelné a 
přístupnější na řešení. Vnesla se do něj lehkost, hravost a nadhled. Překvapivě pro mě najednou umím 
nalezené principy použít i do jiných oblastí života. Posun k lepšímu se promítl do mnoha úrovní. Vlastně 
mám pocit, že vše se posunuje téměř samo.“  Andrea 

 

A taky chci říct, že ve skutečnosti jsem na cestě uzdravování stále. Cesta se stala cílem. Všechno může být inspirací.  

 

„Měla jsem u Tebe pocit, že jdeš vnitřně za mnou tam, kde já stojím, abys měla pohled z toho samého 
místa, jako mám já. A Tvoje vhledy mi dávaly smysl. Ve skutečnosti si myslím, že je tohle vzácná schopnost 
a pro mě vzácná chvíle, kdy se takhle někdo věnuje jenom mně. Díky za to.“   Libuše 
 

Takže jste připraveni? Jdeme na to. 
 

"Mým cílem není být lepší než všichni ostatní, ale být lepší, než jaký jsem býval." 
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PŮVODNÍ RODINA 

Kde to vzniklo? Aneb čemu se nikdy nevyhneme – původní rodina.  

Otec 
Otec alkoholik s agresivní opicí. Naši se rozvedli a proběhlo to docela akčně. Otce jsem ve své pubertě nenáviděla. Po 
narození mých dětí jsme se sblížili, ale to až díky mé vědomé práci s odpouštěním. Emoce, které se mi postupně na 
téma otce vyjevovaly – byly: vztek, strach, odpor, a překvapivě i pocit smutku, jak moc mi chyběl, mix lásky a bolesti. 
Nejhorší etapa byla ale netečnost, v jednu dobu jsem k němu necítila NIC. To nic až mrazilo.  

ZKUŠENOST: Každé uvolnění emocí v tomto vztahu změnilo moji realitu ve vztazích s muži. 

Matka 
Vztah s mamkou – nevěřila mi. Dnes si to vysvětluji tak, že můj styl prožívání a vnímání jí byl natolik cizí, že to prostě 
nedokázala pobrat. Připojme si k tomu strach, aby nás sama dobře zvládla, vychovala, o holku měla i další strachy 
spojené se sexualitou. Zákazy a nedůvěra, neochota slyšet, naučila jsem se lhát. Nebylo těžké poznat, co chce slyšet. 

Matka se mi objevovala vždy při vnitřní práci s malou holčičkou. Mnoho svých terapií jsem věnovala utěšení, léčení, 
podpoře svého vnitřního dítěte, nahlas jsem musela říct mnoho přesně zvolených slov, která jsem v dětství toužila od 
matky slyšet.  

 

 

 

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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Největší emoční záseky: pocit opuštění, samoty, nepochopení. Hlavně ale nedůvěra a s ní spojená bolest a osamění. 
Velmi mi pomohlo zjištění a rozkrytí příběhu dětství mé matky, i vnitřní pochopení příběhu mé babičky.  

ZKUŠENOST: Souvislosti s matkou mi nejvíce pomohly v sebepřijetí a v sebedůvěře. 

 

 

 

 

 

 

 

"Nemůžete být osamělí, když máte rádi osobu, s níž jste o samotě." 

 

 

 

 

Léčení malého dítěte je účinná první pomoc, když se cítíte bezmocně 

nebo bezbranně.  Je to kouzelná hra, kdy ihned ucítíte teplo ve svém srdci a úlevu. 
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Ostatní prostředí v rodině. 

Starší bratr. Na jednu stranu velká láska, vzor, ale jinak byl spíše takový záškodník, který mi z pozice chytřejšího 
staršího dělal různé neplechy.  

  

ZKUŠENOST: Často cítím u práce s lidmi, že je nesmírně důležité uznat svoji dětskou bolest. Používám na to 
jednoduchý účinný postup. Poté ucítíte velkou úctu ke svému příběhu, pokoru a úlevu. 

Jinak nejsem příznivcem hrabání se v dětských traumatech, spíš jde o to, minulost přijmout a jít dál. Pokud v nás 
někde vězí, tak se stejně cestou objeví, a to už budeme vědět, jak na ni.  

Dětský mechanismus vytěsnění, emočního znecitlivění nám sloužil jako ochrana, ale později nám brání dospět – 
převzít za sebe zodpovědnost, být pánem svého osudu. 

 

 

"Běžte si za svým již nyní. Budoucnost není nikomu slíbená."  

 

Každé odhalení souvislosti ve mně vždy udělalo dobrou službu – poskytlo úlevu, 

citelnou fyzickou úlevu, že se mnou není nic špatně. 

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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MAPOVÁNÍ DALŠÍCH ZKUŠENOSTÍ 

Závan života 

Mých 18 let a těhotenství, vygradovaná situace doma, teď už figuroval i nevyzpytatelný nevlastní otec. 

Manželství a odchod z domu. Krásné šťastné období. Ale! Bylo mi divné, jak je možné, že když se s mužem o něčem 
dohadujeme, vyjde z toho vždy, že má pravdu muž.  

Něco mi říkalo, že to tak není, že pravda je někde uprostřed anebo, že máme pravdu oba. 

Taky jsem si říkala – jak sakra mohu být zároveň dokonalou matkou, manželkou a milenkou? Ale já to chtěla dokázat, 
nejen sobě, i všem, kdo ve mě nevěřili (matce). 

ZKUŠENOST: Chápete rozdílnost v uvažování muže a ve vnímání ženy? Jestli ne, přijeďte. Ti dva spolu nemohou 
soupeřit a pokud chce jeden přesvědčit druhého – prohrávají oba.  Ale – mohou se inspirovat, doplňovat.  

Plíživě nenápadně jsem uvěřila tomu, že pravdu, a to ve všem, má můj muž. Byl tak rozumný a o vše se tak dobře 
staral, měl vše promyšlené. Obdivovala jsem ho, vzhlížela k němu. Přestala jsem vnímat, co cítím, přestala jsem tomu 
dávat důležitost, jen jsem se snažila být tou nejlepší ženou.  

 

 

 

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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A pozor – tehdy jsem přesvědčila samu sebe, že právě tím jsem dobrá. Hýčkala jsem si představu dokonalé ženy: 
nikdy nic nechci, nic nežádám, nehádám se, nikdy neodmítnu sex, vše zvládnu, atd. 

 

 

 

 

 

 

A bylo i pohodlné nechat vše na muži, nechodit do konfliktu, neozývat se. 

Trénink: Jestli máte někoho na piedestalu a vzhlížíte k němu – tak si na ten podstavec pěkně vylezte k němu (ve své 
představě). Jak je tam nahoře? Jak se u toho cítíte? Dobrej rozhled, ne? Vejdete se tam oba? Nechá vám místo? Klidně 
můžete být i dole na zemi OBA – vždy v rovnosti. 

"Jakmile si začnete věřit a budete se na sebe dívat jako na božské a drahocenné duše, 
automaticky se stanete bytostí, která může tvořit zázraky." 

 

 

TOMU SE ŘÍKÁ EGO – falešně vytvořená identita. Někdy hraje úlohu 

nadřazenosti, jindy se ponižuje. Občas se mlátí ze strany na stranu. 

Nesmírně se bojí pravdy. Když se ke své pravdě přibližujeme – začne být  

tento mechanismus nesmírně aktivní. Bojuje taky o svůj život! 
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Další životní výzva 

Druhé těhotenství.  
Někde v hloubi duše se mi do toho strašně nechtělo. Ale bylo to tak praktické – mít další dítě do tří let.  

ZÁSADNÍ MOMENT 
Při kojení své druhé dcery jsem neustále přibírala. Cítila jsem se vedle svého hubeného muže jako jeho matka! 
(stopa) Jednou večer, když jsem zjistila, že se nevejdu do žádného oblečení, jsem učinila rezolutní rozhodnutí, že 
zhubnu. 

Odstavila jsem dceru, ukončila kojení, a začala omezovat jídlo. Nejvíc mi dělalo dobře, když jsem nepřijímala jídlo od 
manželovy matky (stopa). Bydleli jsme v domě jeho rodičů a stavěli svůj dům. Postupně jsem přidala denní cvičení. 
Nechtěla jsem jo-jo efekt. Během sedmi měsíců jsem skutečně shodila dvacet kilo. Byla jsem na to nesmírně pyšná. 

A nějak se postupně stalo, že jsem ztratila pocit hladu. Necítila jsem hlad. Cítila jsem se skvěle. Lidé mě obdivovali, jak 
jsem nádherně dokázala hubnout.  

ZKUŠENOST: Lidé vždy obdivují zhubnutí, i když vůbec netuší, jaké peklo můžete prožívat.  
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VAROVÁNÍ: Tak, jako spousta lidí pije a nikdy se dopředu neví, kdo se stane alkoholikem, tak ani u jídla nikdy 
dopředu nevidíme, jestli náhodou nejsme už na hraně toho, že se v mozku stane změna a najednou jíst 
nepotřebujeme.  

Polovina národa blbne s dietama, kdo ale spadne do toho kolotoče poruchy příjmu potravy natvrdo – to se neví. Jsou 
to dispozice z dětství, je to složenina situace a najednou jste tam. Průšvih je – že člověk je schopen zvyknout si na 
všechno. 

  

 

 

 

 

   "Buďte zoufalí. Nebo se motivujte.  

     Cokoli je třeba udělat, je to vždy vaše volba." 

 

 

Jde to i JINAK, bez kontroly a omezení – lze o sebe 

pečovat s láskou. 
 

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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Období anorexie 

Díky zhubnutí jsem měla pocit velké vlastní moci, že dokážu hravě to, s čím ostatní bojují. Dávalo mi to pocit 
výjimečnosti. Ztratila jsem menstruaci, musela jsem každý večer cvičit. Měla jsem 55 kilo, moje menstruační hranice 
je 64 kg a jen pro vaši představu, dnes mám spokojených 70 kg. Celý rok jsem téměř nejedla a cítila se skvěle. Naštěstí 
mi zbyla špetka zdravého rozumu, která mi říkala, že je to divný – ta mě donutila něco sníst, i když jsem neměla 
žádnou chuť. 

Bylo mi dobře a bezpečně v tom zvláštním pocitu prázdnosti, stažení a nejezení, ale bylo to na bázi zákazu a 
nedovolení si cítit. Je to únik – necítit nic. 

ZKUŠENOST: Dnes praktikuji cíleně, a to různými meditačními technikami, jinou prázdnotu, svobodný pocit 
prázdnoty, prostoru. 

Mohu v sobě cítit úplně vše a to beze strachu. Je to velmi naplňující pocit klidu, radosti a svobodného bytí. Je to stav, 
jehož zažití nesmírně pomáhá k jakémukoliv uzdravení.  

 

 

 

 

 

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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Pochopení ! 

Můj problém se spustil tehdy na chalupě manželových rodičů. Ti tam trávili každý víkend a celé dovolené. Manželova 
matka mi narušovala moji jedinou žitou roli a to byla role matky. Nebyla jsem nic jiného –nebyla jsem si nijak vědomá 
sebe, nebyla jsem rovnocenná partnerka, víc dívka než žena, hospodyně taky ne, byla to její domácnost, babička tam byla 
často a hned vždy věděla, co je s mými dětmi. Nedokážu ani popsat, jakou frustraci jsem cítila, když jsem věděla, že dceři 
leze zub a ona mi do očí přesvědčivě tvrdila, že ne, že ji bolí bříško. Dcera měla sice skoro 40° teploty, téměř blouznila, 
ale prý ne – je jí dobře, protože se směje. Vlastně jsem se s nedůvěrou a popřením toho, co cítím, setkávala celý život a 
tady přišla poslední kapka.  

Jak jsem na to přišla? Toto pochopení přišlo, když jsem se začala ptát, jak to začalo – opravdu jsem to chtěla vědět– 
proč jsem přestala jíst a šla ještě o krok zpět – proč jsem u kojení tloustla? Do mysli se mi stále vkrádal obraz manželovy 
matky. Její obraz ve mně vyvolával silné emoce. Když jsem to pak kamarádce do telefonu říkala nahlas, tak jsem teprve 
díky její správné otázce uviděla souvislosti. Stopování toho, co je právě emočně živé, používám i při práci s lidmi. Je to 
nenásilná metoda, protože jdeme v souladu s tím, co je připraveno se otevřít. A šlo mi to teprve tehdy, kdy jsem si dovolila 
vpustit k sobě iracionální vnímání – otevřela jsem se ženskému mysteriu. Jinak bych nebyla schopná vidět obraz tchyně, 
najít stopu. Někdy sami nechceme vidět, potřebujeme vhled a upozornění na svá vlastní slova někoho zvenku.   
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Cesta do pekla 

Obrat – nastěhovali jsme se do našeho nově postaveného domu. Nevěděla jsem, jak vytvořit domov. Najednou to byla 
moje domácnost, ale zároveň muž realizoval všechno po svém, měl vše báječně vymyšlené dopředu, byl velmi 
praktický a já vždy jeho logickému plánování ustoupila. Bylo mi 23 let, mým dcerám bylo šest a tři. Moje tělo se 
zbláznilo a probudilo. Mělo hlad pořád. Z nejezení se stalo přejídání a jednou jsem udělala to, co mne posléze 
provázelo deset let. Zvracela jsem.  

Zjistila jsem, že mohu jíst a přesto to ve mně nemusí zůstat. Je to pekelné zjištění, a nepřeju absolutně nikomu tohle 
objevit a praktikovat! Pokud v tom jste, budu vám z celého srdce nápomocná, abyste to dokázaly změnit. 

 

"Změň způsob, jakým se díváš na věci, a věci, na které se díváš, se změní." 

Jízda šupem 

Nástup do pracovního procesu, tehdy to byla dočasně tiskárna, sítotisk – smrad acetonu, dřina a pár drsných 
ženských (práce, která mě nijak nenaplňuje). Zažívala jsem stavy beznaděje a zoufalství z toho, co se sebou dělám, 
i obrovský pocit osamění. Styděla jsem se to komukoliv říct, skrývala jsem vše i před svým mužem. 

Strašně jsem se styděla za to, co dělám, a obviňovala se, jak jsem nemožná, když už nedokážu zhubnout a že utrácím 
spoustu peněz na jídlo, že ho tajně dětem jím a pak znovu kupuji. Jednou jedinkrát jsem se pokusila říct to svému 
muži. Žádný efekt. Velice mi chyběla blízkost, možnost niterně komunikovat (vztah, který mě nevyživuje). 

VÝZVA – pokud se za něco stydíte, napište mi, přijeďte – uděláme s tím rychlý proces. 

 

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html


Magda Křepelková                                                                                                                                                                         PROBUZENÍ  z pekla aneb cesta k  ŽIVOTU 
 

16 
 

"Nezapomínejte, že v bytí sami se sebou nemůžete selhat." 

 

První impulsy 

Celou dobu jsem věděla, že záměrně zvracet není normální. V tu dobu jsem nabrala víc jak 10 kg. A zuřivě jsem se 
chtěla vrátit na váhu, kterou jsem měla v době nejezení. Byl to můj vysněný cíl, kterého jsem se za žádnou cenu 
nemohla pustit.  

Na nic jiného jsem nemyslela, každý den začínal myšlenkou na zhubnutí a každý den končil pocitem selhání. Nic 
jiného mě nezajímalo, jen jídlo, hubnutí a cvičení. Můj svět se scvrknul do úplně malinké krabičky, která měla nápis 
55 kg.  

VÝZVA – není třeba dojít až sem, taky nemusíte vyzkoušet úplně všechno! 

Když jsem viděla, že již nedosáhnu cifry, kterou jsem měla ten jeden rok, chytila jsem se čísla o něco většího, ale stále 
pro mě přijatelného. Vážila jsem se každé ráno a můj den i nálada se odvíjela podle ručičky na váze. 

Moje myšlenky se točily pouze kolem jídla, pohybu, spalování. 

ZKUŠENOST – DOPORUČENÍ: vyhodit váhu. Hned! 

"Nečinní lidé jsou často kritičtí - jsou to lidé, kteří jen sedí a dívají se na ty, kdo něco dělají,  
a pak filozoficky hodnotí, jak si vedou. Je snadné být kritičtí, ale být tím, kdo jedná,  

vyžaduje úsilí, risk a změny." 
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První krůček 

To přece musím nějak zvládnout! Chtěla jsem opět ovládnout svoje procesy. Dostala se mi do ruky kniha J. Murphyho 
Moc podvědomí. Původně jsem chtěla jeho poznatků využít k tomu, abych zhubla. Pochopila jsem, že problém je 
v hlavě. 

Po mnoha marných pokusech zhubnout, jsem se trochu vzdala a začala jsem se uchylovat k myšlence být aspoň 
zdravá, nezvracet. Sehnala jsem si knihu o anorexii a bulimii od Krcha. Ulevilo se mi, že v tom nejsem sama. Vyděsilo 
mě, že cesta ven není úplně jednoduchá. Každé selhání mě neskutečně frustrovalo. Tisíckrát jsem se rozhodla, že 
tohle nebudu dělat, že nebudu jíst, že nebudu zvracet, ale nešlo to.  

ZKUŠENOST: To, co nám nejvíc škodí, je naše vlastní hodnocení. Realita je taková, jaká je. Nemusíme ji nijak hodnotit. 

 

"Nikdo nemůže vytvořit negativitu nebo stres uvnitř vás. Pouze vy to dokážete, a to tím, jak 
zpracováváte svůj svět." 

 

Zásadní moment 

Návštěva psycholožky. Myslela jsem si, že tím to samo skončí, tajně jsem doufala, že mě zachrání. Ale na sezení u ní 
jsem cítila jen ponížení a nepochopení. Zoufalství a vztek, když mi došlo, že ona mi nepomůže. 

A to mi paradoxně pomohlo úplně nejvíc – neboť mi došlo, že nikdo jiný než já sama mi fakt nemůže pomoct. Mým 
zoufalstvím začal probublávat zdravý vztek.  :-) 
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ZKUŠENOST: Jediná možnost je – vzít to do vlastních rukou. Nevadí, že nevíte jak a kudy, teď stačí jen si plně 
připustit, že je to vskutku jenom na vás. Není to krása? Nikdo nemá nad vámi tu moc – jen vy sami. 

ZKUŠENOST: Vztek je výborný, protože je to energie. Nejste chcíplí. Když tuto energii použijete proti někomu, 
přijdete o ni. Můžete ho ale výborně použít pro sebe. Do rozhodnutí, které vám poslouží – např.: Tak tohle už ne!!! 

 

"Jsem vděčný za všechny ty, kteří řekli Ne. Právě díky nim jsem to dokázal sám." 

 

Rozvířená hladina 

Další kniha, která se mi dostala do ruky:  Miluj svůj život od Luisy Hay. Přišla mi sice dost uhozená, ale i úlevná. Nikdy 
před tím jsem se nesetkala s takovým přístupem. Milovat se? Vtipné, divné, ale dělalo mi to dobře. Začala jsem 
používat afirmace zde uvedené a spojovala je s tím, co se psalo v knize o podvědomí. 

Postupně jsem opouštěla ta nižší čísla na váze a přesměrovala svoji touhu k uzdravení, k tomu být normální, netrápit 
se. Být śťastná a kašlat na váhu.  Tento proces probíhal několik let. Nestal se žádný zázrak, prostě jsem se 
prokousávala den po dni svým životem, kdy se mi více či méně dařilo nezvracet. Oddálit záchvat, zmenšit množství 
jídla. Pozorovala jsem situace, které předcházejí. Znova a znova. 

Díky Luise Hay jsem se odmítla zabývat se selháním a místo toho se krmila láskou. Chválit se, chválit se a chválit se. 

Další kniha, která mě tehdy silně ovlivnila, byla Celestýnské proroctví. Tam jsem ucítila poprvé něco jako mysterium. 
Že je tu něco dalšího za vším, co zatím znám. A pak jsem začala číst Osha. To byla úleva, konečně mi někdo mluvil 
z duše. Naprosto jsem souzněla s jeho slovy. Dávala mi smysl. Věděla jsem, že jdu dobře. Jak? Byl to pocit uvnitř mé 
hrudi, břicha, který mi neuvěřitelně dodával sílu. Cítila jsem se jinak, silněji a krásně. 
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ZKUŠENOST: Informací, možnosti prožitků je všude plno, vaše mapa je vždy váš pocit. Vaše tělo je klíč. Jděte tudy, 
kam vás to táhne, kde je vám dobře. Cítíte to v hrudi, srdcem, jako tah nebo teplo. Klidně mohou tyto pocity být 
spojené i se strachem z neznámého.  

 

"Když tančíte, vaším smyslem není dostat se na určité místo parketu.  
Ale užít si každý jeden krok." 

 

Praktické změny 

Impulsivně jsem jednoho dne odešla z tiskárny a dala vědět nejbližší poště, pro kterou jsem byla vyučená. A brzy 
jsem tam dostala místo jako balíkový doručovatel. To mě bavilo, ale brzy přišla možnost povýšení a já jsem převzala 
vedení naší venkovské pošty – místo, které ovšem bylo zároveň mým velkým omezením. Více o tom v mé třetí knize. 

Své nové poznatky jsem nejvíc praktikovala v práci na poště. Rozhodla jsem se třeba udělat každý den jeden dobrý 
skutek. Věnovala jsem se cíleně tomu, aby se zákazníci na mé poště cítili dobře. 

Neměla jsem službu ve své přirozenosti, ale když jsem četla o něčem, co se mi líbilo, co ve mně vzbudilo krásný 
pocit u srdce, začala jsem to používat všude. Takže jsem děkovala, smála se dovnitř svého břicha, nasávala do sebe 
sluníčko.  

A hodně, opravdu hodně jsem byla venku a se svým psem. Nejprve jsem všechny ty věci dělala naučeně, ale postupně 
se staly mým životem.   

http://www.magdakrepelkova.cz/detail/5/svetlem-sama-sobe.html
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VÝZVA: Tady podotýkám – dělejte cokoliv. Jen tím, že jdete něco dělat, měníte své nastavení z pozice oběti do 
pozice tvůrce. A ať je to zábava, hra – musí vás to nějak bavit, jinak to nefunguje.  

Ale dokud nezačnete dělat něco jinak, nic se nezmění. Je čas dělat jiné věci, dívat se jinak, krmit se něčím jiným. 
Nakrmit svou duši a srdce. 

ZKUŠENOST: Praktikováním iracionálních pomůcek se začnete otevírat ženskému mystériu. Takto lze začít dávat 
prostor ženské energii v sobě. Žena v nás vnímá – muž v nás realizuje. Pak je v nás rovnováha. Je naprosto nutné dát 
prostor oběma. A samozřejmě hlavně tomu, co bylo potlačeno, popřeno. Osobní specifické vnímání, intuice. 

Protože právě to je mocná pomůcka k uzdravení, ta nás vede k těm správným lidem, na ty správné akce, místa. Dejte 
iracionalitě stejný prostor jako racionálnu.  

 

"Máte-li na výběr mezi 'mít pravdu' a 'být laskaví', vždy si vyberte to, co vám přinese mír." 

 

Sbírání kostí 

Nacházela jsem nové a nové podněty, které jsem nezvládala. Vlastně mi nezvládnuté situace kolem jídla jasně 
ukazovaly, čeho se bojím, kde se neumím chovat dospěle, kde se neumím postavit realitě.  

A zde jsme u jádra pudla – protože nikdy to není o jídle, ale o tom, co cítíme před záchvatem, o tom, co se v nás děje 
o krok před tím a jak jinak by bylo možné se s tím vypořádat. Tyto stopy nás vedou k tomu, co je skryté – 
nespokojenost ve vztahu, v práci a podobně. 
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A k nim se dostanete právě přes to, co je aktuálně emočně živé. Prostá cesta tedy je tato – vnímat bez hodnocení 
pocity, které v nás momentálně vznikají. A velmi často v nás existuje silný mechanismus, který odvádí pozornost od 
hlavních témat. Není to jen přejídání. Může to být i mluvení, usínání, činnost. 

Prostě jsem každý den začínala znova. Jako nový den. Jednou to zvládnu. Svoji „cestu“ jsem podporovala pozitivními 
afirmacemi.  

"Zde je afirmace pro dnešní den:  

Cítím vášeň pro svůj život a tato vášeň mě naplňuje nadšením a energií!" 

 

ZKUŠENOST: Vraťte se k situaci, kterou jste zhodnotili jako nezvládnutou. Když se zmrskáte, tak je vám tak akorát 
blbě. A právě tento pocit, že se cítíte mizerně, je stopou, která vás donutí uvědomit si, že něco není v pořádku. Ne ta 
situace, ale vaše sebekritika.  

Když si situaci rozkryjete, najdete, které pocity předcházely vašemu napětí, tak jste na stopě tomu, co máte příště 
udělat jinak.  

Najdete zkušenost – co je třeba se naučit. Tím se vám uleví, není důvod si nadávat – a vy máte dobrý pocit, že jste na 
něco přišli. Super. Dárek! 
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Přítomný okamžik 

Byla jsem unavená neustálými výčitkami, hodnocením a sebekritikou. Někdy se mi dařilo přebít to pozitivními 
afirmacemi, ale někdy ne. Tak jsem si zakázala myslet. Prostě teď jen teď a tady. Nic jiného neexistuje.  Teď jsem jen 
nádechem a výdechem. A to je vše. Posunula jsem se víc do přítomného okamžiku. Bylo fajn, když jsem to zvládla 
právě teď. Co bude večer? Nevím, ale najednou jsem zvládla většinu dne.  

ZKUŠENOST: Trénink bytí v přítomnosti vás změní, otevře vám duchovní rovinu. A to zároveň velmi sytí vaši duši. 
V přítomnosti, když se nesoudíte, děje se přirozeně to, že se ve vás otevře silný proud lásky. Jste léčeni a vyživováni a 
to zcela bez úsilí. Dobrý, ne? 

"Jakmile si začnete věřit a budete se na sebe dívat jako na božské a drahocenné duše, 
automaticky se stanete bytostí, která může tvořit zázraky." 

Co s jídlem? 

Mnohokrát jsem dojela na to, že jím stále to samé. Časem jsem pochopila, že potřebuji pestrost a taky zpočátku 
hlavně pravidelnost. Moje zblblé tělo nedávalo správné impulsy hladu. Takže pravidelnost – i když jsem neměla 
hlad, najedla jsem se. Jídelníčky jsem nedržela, jen mě stresovaly. Ale pravidelnost a pestrost mi pomohly. Do 
kasičky jsem si dávala peníze za každý zvládnutý den. Ty jsem pak použila jen pro své potěšení.  

Jezdila jsem cvičit, hýbat se, to mi dělalo dobře. Nebyl tam žádný zlomový bod, anebo si ho alespoň nepamatuji. Měla 
jsem nadváhu, nebyla jsem spokojená se svým tělem, ale nezvracela jsem denně. Stále jsem částí toužila po zhubnutí, 
ale už ne tak silně.  

Chtěla jsem být hlavně v pohodě. V té době jsem dokázala přestat kouřit, vadilo mi, že dcery nade mnou ohrnují nos, 
že smrdím a také, že se mi špatně dýchá při sportu. 
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ZKUŠENOST: Zdánlivě se nic nezměnilo – „jen“ jsem přestala kouřit.  

 

Průlom. 

Pak přišlo přepadení na poště. Fyzický kontakt s lupičem. První dny jsem spadla do přejídání plnou parou. Ale už za 
dva, tři dny mi došlo, že jsem přežila něco, co jsem třeba ani přežít nemusela. Byla jsem psychicky na dně, ale vnímala 
jsem intenzivně svoje pocity i svoje tělo. 

To byl dar největší – tehdy jsem začala skutečně cítit samu sebe. Uvědomila jsem si, že mohu být velmi vděčná za to, 
že mi ten člověk nic neudělal a že je blbost samu sebe huntovat přejídáním. Nesmírně to změnilo můj vztah k sobě 
i k mému muži. Tehdy mi nebyl oporou, svými reakcemi mě jen dorazil a já si plně a zdravě uvědomila, že: 

a) jsem na to sama  – odpojila jsem se od manžela a začala být sama 
     za sebe.  

 b) že mám sílu vše přežít. Více o tom v Příběhu ženy. 

ZKUŠENOST: Den po přepadení jsem byla jak zbitá. Bolelo mě úplně vše. Přišla jsem na to, že v tom napětí – toho, že 
nevím, odkud přijde rána, v tom plném ohrožení života – jsem intenzivně stáhla všechny svaly. Naživo jsem 
pochopila, jak se v těle projevuje trauma. 

 
 

"Každá zkušenost ve vašem životě byla naprosto nezbytná k tomu, abyste se dostali dál, a pak 
dál, až do současného okamžiku." 

Přepadení mi přineslo tolik dalších darů, že mohu s čistým svědomím říct, že to byla nejlepší věc v životě, která se 
mi stala. Ne každý potřebuje k pochopení a změně tak radikální a nebezpečnou situaci – může to jít i jemněji  . 

 

 

http://www.magdakrepelkova.cz/knihy.html
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Jdu do akce 

Po přepadení jsem si konečně dovolila odjet na akci, o které jsem už dlouho snila. Teď jsem sebrala všechnu odvahu 
poprvé za dobu manželství odjet od rodiny. Začala jsem jezdit na víkendové semináře s oshovými meditacemi a 
s reiki. 

 

Překvapení 

Je rozdíl o něčem číst a něco skutečně tělem a duší dělat. Po necelém roce jsem začala spontánně hubnout. Zčásti to 
bylo rozprouděnou energií, zčásti tím, že mi přestaly chutnat určité věci a já najednou přirozeně jedla lehčeji. A také 
tím, že jsem odvedla svoji pozornost k jiným aktivitám než k jídlu. 

Ale já jsem se lekla!  

Nechtěla jsem už spadnout do žádných problémů, za žádnou cenu jsem již nechtěla být znova v kolotoči hubnutí a 
nabírání. Zároveň jsem ale ucítila příležitost, v mém nitru, v hrudi se to třepotalo: „Teď anebo nikdy!“ Mám kolem 
sebe lidi, kterým mohu říct úplně vše a oni mě neodsoudí. Fandí mi a podporují mě.  Už se nechci bát! 

 

 

Takhle to funguje, když zahlédnete v něčem svobodu. Nejdříve se leknete, ucítíte velký strach. 
Pokud ale zároveň cítíte tu příležitost – jděte do toho. Svobodě předchází průchod strachem.  

 

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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ZKUŠENOST: Moc mi pomohlo, že lidem na akcích mohu říct úplně vše. Že mě nesoudí, ale naopak podporují 
v kreativitě a poznávání se.  

Podporovaly mě Osho meditace; dynamická meditace obzvlášť. O jejích účincích píšu v Tanci divošky. Dělala jsem si 
ty techniky poctivě doma, každý den jednu.  

Dávalo mi to smysl, určitě to byl pro mě lépe strávený čas než u televize, nebo u jídla.  

Techniky mě učily prožívat, vnímat, sdílení ve skupině mi otvíralo srdce a vědomí. Vše mi to dalo nový velký 
fascinující zájem.   

Info: při práci s lidmi dnes stále používám jemnější Oshovy meditace, dechové techniky, hlasové techniky – mantry, 
ale nejvíc příběhy a hudbu. Vybrat speciální píseň, která vám v tuto chvíli promluví do duše, nebo vytáhnout příběh, 
který mluví k vašemu tématu – to je moje osobní know-how.  

 

 

 

"Nikde neuvíznete, pokud se k tomu sami nerozhodnete."  

 

 

 

http://www.magdakrepelkova.cz/knihy.html
http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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Šokující realita. 

Zde se musím zmínit o tom, že na akcích jsem se velmi brzy spustila. Pomilovala jsem se s jiným mužem. Nešlo to 
zadržet a upřímně, ani mne nenapadlo se tomu bránit, skočila jsem rovnýma nohama. Nesmírně jsem překvapila 
samu sebe. Nádhera a síla toho prožitku s vnímavým mužem, který cítí moje tělo i své ruce, byla tak extatická, že jsem 
se těšila na každé příště. Už jsem byla k nezastavení. Hráz se protrhla. Život se dral ven.  

Je fakt, že jsem v té době téměř nezvracela, ale byla jsem nešťastná ze svého těla, nelíbila jsem se sama sobě, přejídala 
jsem se a někdy i opíjela. 

 

Léčivé uvědomění 

Moje tělo se oživilo a probudilo a já si uvědomila, že jsem si držela nadváhu i proto, že se bojím své sexuality. Když 
jsem se cítila hubená, cítila jsem se sexy, měla jsem roupy, bála jsem se, že se neudržím a půjdu za tím. Zde jsem se 
nesmírně silně držela pod kontrolou, takže je to místo velkého vnitřního napětí.  

 

 

 

 

 

Tato místa – kde se vy držíte pod kontrolou,  

kde se bojíte samy sebe, ta je třeba objevit! 
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Sexualita 

Odmítla jsem se už dál své sexuality bát. Naopak jsem se rozhodla prozkoumat ji, přijmout. Cítila jsem, jak mocná síla 
to je, že i TOHLE jsem já. Že tohle jsem hodně já. A na seminářích jsem byla v bezpečném prostředí, kde se neodmítalo 
nic. Takže jsem pokračovala z reiki školy do tantry. 

Intimita, doteky a zčásti i nahota ve mně vzbuzovaly takové touhy, že jsem nedokázala odolat. Mlátilo to se mnou 
hlava nehlava a nejvíce jsem se sytila zájmem, který o mě byl. Neskutečně mě to vyživovalo. Byla jsem nadšenou a 
velmi hladovou průzkumnicí. 

"Láska je můj dar světu. Plním se láskou a posílám tuto lásku ven do světa." 

 

Stínová stránka  

Jediné, co mi nedělalo dobře, byl pocit vnitřního rozporu, že svému muži ukazuji jinou ženu, než kterou ve 
skutečnosti jsem. Tak, jako je dnes pro mě nemožné lhát, tak tehdy bylo nemožné se přiznat. Tak nepřijatelné pro mě 
bylo připustit si zcela do vědomí, že dělám něco takového, jako je nevěra.  

Vinila jsem se za to, že lžu, ale protože jsem stále věřila, že se svým mužem budu až do smrti, a neuměla si ani 
představit nic jiného, tak jsem byla přesvědčená, že je lepší nezranit ho a dál hrát hru ctnostné manželky. 

VÝZVA: Přijetí a prozkoumání svého intimního ženství, sexuality vám hodně pomůže v sebepřijetí. Lze to ale dělat 
vědoměji a jiným způsobem.  

Opakovaná ZKUŠENOST – když jsem si dovolila sexuální svobodu, což se událo o něco později, tak najednou nebylo 
proč jít něčeho menšího než do toho nejlepšího.  

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html


Magda Křepelková                                                                                                                                                                         PROBUZENÍ  z pekla aneb cesta k  ŽIVOTU 
 

28 
 

Nejdříve jsem se lekla, že začnu být nesmírně promiskuitní, prošla jsem strachem, ale dovolila jsem si svobodu – a 
pak jsem přirozeně objevila zodpovědnost postavenou na sebelásce.  

Nová ZKUŠENOST: Díky přenádherným zážitkům jsem se cítila být ženou. Přineslo mi to živost, vášeň, smích a 
spontaneitu. To vše mi navíc otvíralo srdce.  

 

Vše, co kdy cítíte – je vaše! 

"Neumírejte, dokud ve vás stále hraje hudba." 

 

Úcta 

Po přepadení mi nebylo v práci dobře, byly situace, kdy jsem se bála a taky ve mně byla křivda, jak se ke mně 
zaměstnavatel choval – dokonce jsem byla i podezřelou. Mého pachatele naštěstí chytili. Chtěla jsem se cítit dobře. Už 
jsem si byla vědomá svých pocitů a tak jsem hledala cesty, jak si pomoct. 

Takže jsem udělala dvě věci – navštívila tu samou psycholožku, dala jsem na její radu a napsala jsem požadavky, co 
chci na své poště změnit a bylo mi vyhověno. Byly to technické bezpečnostní prvky, pomohly mi cítit se bezpečněji, 
i když se strachem jsem ještě musela dál vědomě pracovat. 

Odpouštěla jsem intenzivně sobě i pachatelovi, podniku i manželovi.  

Ale co s tou křivdou? Při jedné meditaci mě to napadlo.  
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ZKUŠENOST: Inspirace mi často přišla při meditačních technikách, při vyprázdnění hlavy. 

Napsala jsem na vedení České pošty text, kde jsem sdílela svůj příběh, bez jakýchkoliv výčitek, s plným pochopením 
jejich chování a s cíleně vytvořenými podněty, co mohou pro zaměstnance udělat, aniž by je to stálo korunu.  

Článek dokázal v kolosu České pošty něco změnit a já poprvé v životě zažila, co to je svým příběhem pomoct. Shodou 
těžko uvěřitelných náhod byly chvíli poté přepadeny moje kolegyně. Díky mému textu měly servis, bylo o ně 
pečováno.  

EFEKT: Získala jsem u svých kolegů i u lidí ve vesnici nesmírný respekt a úctu. Bylo krásné to cítit. Cítila jsem, jak 
vnitřně sílím – že tohle jsem já. Dokážu nepředstavitelné. 

Naprosto jasně jsem cítila, že tohle byla správná věc, krok správným směrem, mělo to přesah pro další lidi.  

A bylo jedno, jestli to vědí i ostatní, že jsem to způsobila já – já to věděla! 

 

"Jste-li schopni povznést své vnitřní vědomí k tomu, jak můžete sloužit druhým,  
a soustředíte se ve svém životě na toto, budete moci poznat skutečné zázraky v rámci pokroku 

 k prosperitě." 
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Stínový efekt  

Od zaslání textu zaměstnavateli mě zrazoval můj starší bratr. Byla to šokující zkušenost, že mám víc odvahy než 
člověk, ke kterému jsem jako malá vzhlížela. Prohlédnutí a překvapivý otřes. 

Jediný v mém okolí, kdo neuměl přijmout, že jsem spustila něco dobrého – byl můj muž. Bylo to šokující a pro mě 
nesmírně bolavé. Bylo mi to hrozně líto.  

 

 

 

 

Samostatná práce 

Pravidelně jsem doma dělala meditační pohybové techniky a také jsem často sedávala na zahradě a nořila se do sebe. 
Zamilovala jsem si ten kontakt se sebou, to, že se vnímám, že cítím celým tělem, že jsem. Měla jsem jednoduchý 
postup. Představila jsem si, jak jedu dolů, dovnitř sebe, hlouběji, někdy výtahem, někdy po schodech, někdy jsem tam 
prostě propadla. A tam dole se mi objevovaly různé situace z dětství a já je pak po svém léčila. Později mi přítelkyně 
doporučila, ať si koupím knihu Cesta, že pracuji metodou tam popsanou. 

ZKUŠENOST: Každý v sobě máme návod, jak si pomoct – vaše nitro to ví úplně nejlíp. Nebojte se použít cokoliv. 
Naslouchejte si zevnitř, a vnímejte, co byste měli pro svoji záchranu právě teď udělat. 

"Nemám absolutně žádná omezení v tom, co si přeji stvořit." 

Zde je krásně vidět, jak je radost s bolestí propojená. Jak je každý posun něčím vykoupen. 
Všechno zlé je pro něco dobré a i dobré může přinést bolest.  

Nelze to naplánovat, mít to pod kontrolou. 

Důležitý je vždy váš pocit ze situace. Jen vy víte, co vám jak posloužilo, co je pro vás dobré.  
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Prozření, které následovalo 

Četla jsem článek o týraných ženách a strašně jsem u něj plakala. Nikdy jsem nebyla týranou ženou. A přesto mě ten 
text nesmírně zasáhl. Psalo se v něm, že ty ženy musí najít svoji sílu a jasně si uvědomit co a kde je jejich hranice.  

A já u toho čtení vnitřně ucítila, že tím vším, co jsem prožila, jsem svou sílu už našla. Uviděla jsem v tu chvíli, jak můj 
muž má malý omezený mantinel, a že já opravdu mohu žít víc, a že je to jen na mě samotné.  

Tehdy se ve mně něco zlomilo. Asi za půl roku jsem potkala muže, který přesahoval kategorii milenců. Jasně jsem 
věděla, že jestli mezi námi proběhne něco víc, tak že je průšvih.  

Bylo mi z toho zle dopředu, strašně jsem se bála, ale touha a chuť žít byly silnější. Vůbec jsem si neuměla představit, 
že by se mne mohlo někdy týkat něco jako rozvod, rozpad rodiny...  

Téma jídlo bylo úplně vytěsněno, protože jsem řešila naprosto jiné záležitosti. 

"Jsem realista - očekávám zázraky."  

 

 

Nové začátky 

A stalo se, zamilovala jsem a nebylo proč zůstávat ve starém životě. Chtěla jsem víc – žít víc, žít jinak, prospěšněji. 
Bylo to nesmírně těžké, otočila se proti mně celá rodina, zvlášť otec a zvlášť matka – vtipný paradox od mých 
rozvedených rodičů.  
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Byly to chvíle, kdy jsem byla na dně a pochybovala jsem úplně o všem. Nejhorší bylo, když za mnou přišel manžel a 
chtěl druhou šanci. Bylo to období, kdy se mi osvědčilo několik věcí. 

ZKUŠENOST: Nerozhodnost mě fyzicky a psychicky vyčerpávala.  

Pomohlo mi:  

- Nepřemýšlet nad tím – jak to celé bude a dopadne. Soustředila jsem se jen na jeden další krok. Prosila jsem 
o něj, ať ho vidím a dokážu udělat.  

- Stále dokola jsem opakovala větu, že se mi neděje nic, co nejsem schopná zvládnout, že v ten nejlepší okamžik 
budu vědět, co mám dělat a taky to udělám.  

- Chodit hodiny venku a dýchat. 
- Udělat si vizualizaci, kde jsem si představila, srdcem procítila obě varianty. Že odcházím i že zůstávám. Pocit 

v těle byl jasný. V jedné variantě jsem cítila strašnou únavu a ve druhé závan čerstvého vzduchu, možnosti 
mixlé strachem. 

- Uvědomění – že nejsem zodpovědná za pocity druhého – jak se on k situaci postaví, je jen jeho volba. 
- Uvědomění – že nemusím, že druhou šanci dát mohu, ale nemusím.   

ZKUŠENOST: „V ten nejlepší okamžik budu vědět, co mám dělat a taky to udělám.“ To je výborná věta pro posílení 
sebedůvěry. 

 

"Stav vašeho života není nic víc, než jen pouhý odraz stavu vaší mysli." 
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Šokující zkušenost 

Některé reakce lidí – já byla poštmistrová – mě znali všichni – byly až komické, jiné zraňující a podpora přišla 
většinou tam, kde jsem to nečekala. Největší šok pro mě byl, když se mi přiznávali lidi se svými mimomanželskými 
vztahy s tím, že oni taky někoho mají, ale nebourají kvůli tomu rodinu. Byla jsem velmi překvapená tímto 
pokrytectvím. Uvědomila jsem si, že to takhle nechci – že chci žít pravdu. 

ZKUŠENOST: Pokud se takto rozhodnete, ovlivní to vše, směřuje vás to. 

 

Další změny 

Pak následovalo stěhování na Moravu, odchod od dcer – velmi bolavá záležitost – více v Příběhu ženy, napsání této 
první knihy, zveřejnění své bulimické zkušenosti, odchod z pošty, další rozchod, žití o samotě. Další tvorba. 
Obrovskou školou se stalo svobodné podnikání, ale to již není předmětem tohoto materiálu. Potíže s jídlem, 
alkoholem jsou úplně pryč. 

 

 

 

"Vaše pověst je v rukou druhých. Taková prostě pověst je. Nemůžete ji ovládat. Jediná věc, 
kterou můžete ovládat, je váš charakter." 

NAVŽDY – i vy to tak můžete mít – jen vaše 
cesta bude úplně jiná – protože Vy jste jiní. 

 

http://www.magdakrepelkova.cz/knihy.html
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CO TO VŠE PŘINESLO 

Uzdravení neznamená: 

Že je mi vždycky jen dobře. 

Že někdy nemám strach. 

Že nedělám chyby. 

Že se občas v něčem neplácám. 

Že někdy nesním něco, co mi nesedne.  

Že se nikdy ani trochu nepřejím. 

 

 

Uzdravení znamenalo pro mne: 

Naprostou změnu priorit. 

Žít po svém. 

Všechno, co jsem cestou ztratila – mi ve skutečnosti 
bránilo žít.  

Všechno, co nalézám – mi dává smysl života.  

 

"Čím více budete sami sebe vidět jako ty, jimiž se chcete stát, a jednat tak, jako by to, co 
chcete, již nastalo, tím více aktivujete ony dřímající síly, které budou spolupracovat na tom, 

aby proměnily váš sen ve skutečnost." 
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Co můžete použít vy? 

K uzdravení je třeba se rozhodnout, intenzivně si ho přát, ladit se na něj, věřit v něj – že je možné. 

Je fajn vědět, že jste to jen vy sami, kdo to může udělat.  

Je to zcela vaše věc a vy to skutečně máte ve své moci. Vůbec nevadí, že nevíte jak. Ale když jsem to dokázala já, tak je 
to tady i pro vás. 

A zároveň přijmout skutečnost – že to nejde udělat! Nejde si to nařídit, snaha jen zvyšuje tlak. Neznamená to ale, že 
nemůžete dělat vůbec nic. 
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Takže CO MŮŽETE DĚLAT – konkrétně? 

1. Odpouštět si vždy, když si za něco vynadáte. Hledat zkušenosti. Dary z každé situace. 

2. Vždy a hlavně, když nám je mizerně, k sobě přistupovat z pozice mateřské péče. Když nám je blbě – je čas se hýčkat. 

3. Dovolte si být iracionální. Každý den udělejte nějakou blbinu, která vás baví a dělá vám dobře. Iracionalita vás 
    rozšiřuje, mysl funguje jinak.  

4. Rozhodněte se pro pravdivost. Totální upřímnost k sobě. Začíná to tím, že přestanete mlžit a lhát druhým. 

5. Znovu a znovu se vracejte do přítomnosti. Jednoduše, jakmile se přistihnete, že jste myslí v minulosti nebo 
budoucnosti, tak vyhlašte stopku. Nadechněte se a rozhlídněte se kolem sebe, kde jste. Jsem tady. TEĎ. Nádech. Plnou 
pozorností do těla. 

Moje  ZKUŠENOST: K uzdravení můžete použít úplně vše! Nejen semináře a terapie, ale i každý propad, každý sestup, 
každou životní situaci. 

6. Hledejte své vášně. Mám několik klientek, kterým výborně pomohl společenský tanec. Speciálně tango. Kde se vy 
cítíte božsky? Je něco, co vás fascinuje? U čeho vypnete mozek? 

7. Nechtějte vše najednou. Radujte se z každičkého krůčku. 

8. Jste-li žena – oslavujte své ženství – a to bláznivě a speciálně, jak vás právě teď napadlo! Zítra vás možná napadne 
něco dalšího. To je cesta. 

"Odmítáte-li činit volby, vstupujete do obrovského světa výmluv." 
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SHRNUTÍ – co mi to dalo?  

Svou cestou jsem v sobě rozvinula schopnost učit se úplně ze všeho a to s humorem a s láskou, s grácií. Jsem schopna 
vidět souvislosti a tím rozšiřuji lidská vědomí. Možná i tím, že jsem na to byla sama – trvalo to ale o to déle. Vy to tak 
nemusíte mít. Můžete ke svým poznáním dojít daleko rychleji a jemněji, než jsem prošla já. K tomu je určena moje 
služba i  tento materiál. 

A má jediný návod – přemýšlejte u toho nad sebou a ne nade mnou. Přesněji: vnímejte sebe. 

Je třeba hledat, kdy VY cítíte, že jste to VY. Je to velmi osobní a intimní záležitost. Ostatně – jako celý váš život.  

 

"Smiřte se s tichostí a připomínejte si, že právě v tomto prostoru se rozpomenete na svou duši. 

Jakmile budete schopni přejít z odporu do tichosti, překonáte také mnohá další trápení.  

A právě v tomto tichu si uvědomíte Boha." 
 

 

 

 

 

 

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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VŠIMNĚTE SI, že největší posuny jsem udělala:  

▪ po přepadení, při odchodu od muže 

▪ když mě něco přestalo bavit. Už mě nebavilo se týrat jídlem, zvracením, vážením – zahodila jsem váhu někde cestou. 
Chtěla jsem být svobodná – jíst vše.  

▪ když jsem se vzdala – už tu váhu prostě neudržím, asi již nikdy nebudu vážit tak málo. 

▪ když se mnou život zametl – nevěra, sexualita. Nebylo možné udržet kontrolu ani zdravé vědomí. I vlna slepé 
zamilovanosti mi výborně posloužila k provedení dalších změn. 

▪ když jsem se už nechtěla bát – nelíbil se mi ten stav, kdy jsem sevřená strachy. Nebyl mi příjemný, protože jsem už 
znala příjemné stavy. Proto je důležité ty příjemné stavy poznat, prožít. 

▪ když jsem si dovolila cítit vztek – naštvala jsem se a svůj vztek jsem použila tak, aby mi posloužil dobře.  Už se 
nechci bát! 

To všechno mě dostalo ze sebedestrukce, to všechno, každý ten zážitek tam patří. I ty krásné i ty bolestné. Realizace 
jednotlivých kroků. Každý máme jiný příběh, a vždy máme přesně tolik síly, abychom zvládli to, co se nám děje.  

 

 

Ale vždy potřebujeme vidět a hlavně udělat jen ten jeden další krok... 

"Musíte se stát producentem, režisérem a hercem v odkrývajícím se příběhu vašeho života." 

Jen to zvládnutí někdy vypadá jinak,  

než očekáváme. 
 

http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html


Magda Křepelková                                                                                                                                                                         PROBUZENÍ  z pekla aneb cesta k  ŽIVOTU 
 

39 
 

Zvyky a návyky 

Je důležité pátrat o krok zpět. U mě – ne, proč jsem začala hubnout, ale proč jsem měla tendenci přibírat u kojení. 
Prostě otázka na dobu před kritickým propadem. V té době byl klíč. Velmi často je to složenina několika souvislostí, 
postavená na základu z dětství, proto je i tak těžké to naráz rozklíčovat. Někdy to dokonce ani není potřeba. A i když 
odhalíte příčinu, stále ještě bojujete se zvykem. 

Je potřeba si vytvořit nové návyky a to chvíli trvá. Proto je nesmírně cenná každá praxe, každá akce, začít dělat něco 
jinak. Samotné se mi osvědčilo, že když jsem někde zažívala svobodu, když jsem byla v nehodnotícím prostředí, něco 
ve mně tuto kvalitu nasávalo. Přenášela se postupně do mého života. Stala se mojí normou, autentičnost se stala 
prioritou. 

Také mi pomohl laskavý přístup k sobě, netlačit na sebe, ale jít na vše z pozice lásky, až mateřské péče, soucitně. 

"Staré návyky zanecháte za sebou, začnete-li myšlenkou 'Vzdávám se potřeby toto mít ve 
svém životě.' " 
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CÍLEM JE CESTA. 

Cesta z poruch příjmu potravy či jiné sebedestrukce je cestou sebepoznání. Je třeba zapojit tělo, mysl i ducha. Jedině 
komplexní přístup může zcela odstranit sebedestrukční zaměření. Protože vnitřní tlaky se přirozeně uvolní, kdy 
žijeme autenticky, když žijeme svobodně a v lásce. Když dáme pozornost a důležitost sobě, tomu co si přejeme, a to 
absolutně pravdivě. 

Když opustíme naučenou snahu, od toho – jaká bych měla být, k tomu – co skutečně jsem. A moje zkušenost je – a to 
z celého svého srdce a vědomí předávám lidem – že JÁ JSEM je zkušenost tak plná lásky a krásy, že se ve skutečnosti 
není čeho bát.  

Když hledáme sebe, svoji podstatu, není co ztratit – skutečně  lze jen najít, získat. K tomuto stavu vytvářím prostor a 
vedu ty, kteří o to stojí. 

Chtěla bych zde apelovat i na vás, i když jsou vaše cesty k uzdravení velmi specifické, neviňte se z toho. 
Jen vy sami víte, co vám jak posloužilo. Vy to víte jediní úplně nejlíp! 

 

 

"Uvidíte to, až tomu uvěříte." 
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ZÁVĚR 

Vším, jaká jsem, čemu se nejraději věnuji, uvolňuji samu sebe do svobody. Moje zkušenost se svobodou je taková, že 
když zmizí strach, jsem volná – zbyde jen to nejlepší. A obrovský paradox – když mám odvahu jít za tím nejlepším – 
tím přebírám zcela zodpovědnost za svůj život. To je mé osobní poznání. Že přijatá zodpovědnost je zároveň 
osvobozením.  

Ještě jsem se nepustila úplně ve všem, ale jsou oblasti, kde jsem již svobodná. Děkuji za to. Děkuji za vše, co mě sem 
dovedlo.  

Děkuji i vám, že jste dočetli až sem – jakékoliv připomínky, podněty můžete psát sem – mail. 

Další má poznání si můžete přečíst v mých knihách. Mám také nahraná audia na podporu. Ráda vás potkám na 
jakékoliv akci anebo při individuální spolupráci. Akce – tam získáte prožitek v duchu tématu, získáte podněty, ale 
pokud s něčím fakt bojujete, jste chyceni v destruktivním mechanismu nebo potřebujete získat náhled na konkrétní 
situaci, je vhodné na individuální sezení. 

A víte, co vám prozradím? Proč vím, že je to možné i pro vás?  

Za tím vším je jedna jediná změna úhlu pohledu. 

Jedna jediná schopnost, která vás vede, učí a probouzí. 

Vidět vše, co se mi děje – jako DAR. 

 

mailto:m.krepelkova@seznam.cz
http://www.magdakrepelkova.cz/knihy.html
http://www.magdakrepelkova.cz/akce.html
http://www.magdakrepelkova.cz/individualni-pece.html
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Pak pokračujte otázkou: 

Co mohu teď udělat pro to, aby mi bylo líp? 

 

"Ať se vám v životě stalo cokoli, můžete se buď litovat anebo se k tomu, co se stalo, postavit 
jako k daru. Všechno je buď příležitostí k růstu anebo překážkou, která vám v růstu brání. 

Musíte si vybrat." 

 
 

 

Někde na počátku jsem se rozhodla.  

  ROZHODNOUT SE MŮŽETE I VY!  

             Právě teď. Miluji vás. 
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„Po každém setkání s Magdou mám pocit, že jsem se přiblížila sama sobě a jsem vůči sobě citlivější a 
vnímavější. 
Pro sebe si to nazývám vracení se k přírodě - přirozenosti. 
Dovoluji si více se věnovat věcem co mě baví, chození do přírody, teď u toho trhám bylinky, což mě baví. 
Ještě mám pocit, že si tím rovnám moje různé nastavení, omezení. 
Je pravda, že se tomuto už věnuji několik let a když můžu porovnat vnitřní pocit dříve a nyní, tak jsem 
vnitru mnohem klidnější a srovnanější. Jistější si, že já jsem. Sice mě některé věci pořád rozlaďují, ale 
dovolím si to prožít bez pocitu strachu, že v tom zůstanu. Už o sobě vím.“  Martina 

 

 

S láskou a úctou Magda Křepelková 

 

 

Jako bonus pro vás chystám tyto texty: 

Mysterium ženství. Co to je? A jak mi to může pomoci v mém životě?  

Mysterium přírody. Jsme součástí? A jak nám to může pomoci? 


