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"Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou a nemluvte
Vesmíru do jeho práce." Šárka

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu

autorky je zakázáno a je porušením autorského zákona, které může být stíháno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto

sdělení.

Šárka je autorkou projektu   a organizátorkou a lektorkou semináře 

  Inspiruje lidi, jak přetvářet vlastní domovy a učí je, jak využívat

potenciál vlastní kreativity, aby se mohli vydávat za svými sny a renovovat a přetvářet jejich domovy

sami, podle vlastních představ, jednoduše, bez architekta i designéra, v rámci rozpočtu, bez výdajů

navíc. V e-booku ukazuje lidem

cestu, jak je prospěšné se posunout z bydlení v městském bytě do bydlení v domě se zahradou.

NukNukAteliér Jak na

rekonstrukci domu   od A do Z .

Jak si změnit život aneb Bydlete v přírodě, zdravě i soběstačně 
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1 PÁR SLOV ÚVODEM
Tímto skutečným příběhem bych vás ráda podpořila a dodala vám odvahu se přestěhovat z města a začít žít život na

venkově. Doufám, že vás inspiruji k rozhodnutí nalezení toho pravého místa, kde si v koutku duše přejete bydlet. Abyste

směle vykročili na cestu, která bude pro každého z vás jedinečná, poskládaná z vašich vášní a nebude na ni nuda, stereotyp,

a přivede vás k seberealizaci a životu blíž přírodě.

Pokusím se vám odpovědět na otázky, které vás ve spojení s úvahami o změně bydlení z města na venkov nejspíše napadly:

 Proč žít a bydlet v domě na venkově?

 Kde chci žít a jak hodlám bydlet?

 Jaký mám plán?

 Na co se zaměřit?

 Jak prodat byt nebo dům a přestěhovat se?

  Co mohu udělat proto, abych se posunul(a) k vysněnému cíli?

Mým cílem je vám sdělit všechny moje zkušenosti a vše, co mi připadalo o cestě z města na venkov důležité a poskytla vám

ucelený přehled o tom, co vás na této cestě může potkat, dala vám tipy, jak zvládat jednotlivé situace bez stresu a jakým

způsobem k nim přistupovat, aby vše šlo hladce. Dala jsem dohromady všechny užitečné myšlenky a prožité zkušenosti,

které mě vedly na mojí cestě. Na závěr jsem přidala několik rad, které jsem cestou postupně objevila, abych vám dnes mohla

pomoci se co nejvíce přiblížit vašemu vysněnému cíli, k bydlení na venkově.
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2 MŮJ PŘÍBĚH O CESTĚ Z MĚSTA
Jmenuji se Šárka, jsem vdaná a mám syna Matouše. Vlastníme s manželem několik pozemků s lesem, loukami a se

zemědělskou usedlostí. Žiji život, který jsem snila. Užívám si společné chvíle s rodinou. Jsme spolu, venku v přírodě, kterou

máme všude kolem nás. V létě ve starém sadu ochutnávám tradiční odrůdy jablek. Čerpám z darů přírody, sbírám

pampelišky, levanduli, mátu, bezové květy a baví mě z nich dělat chutné domácí sirupy. Z nového domova si vytvářím prostor

pro podnikání, které tu hodlám rozvíjet.

Před pár lety jsem se rozhodla, že už nechci, aby mi život protékal mezi prsty a odešla jsem s manželem a synem z rušné

Prahy, do Beskyd, na venkov. Teď si plním své sny na 100 let starém statku, ve venkovském domě, který si přetvářím podle

vlastních představ.

2.1 Renovuji venkovský dům a žiji život, který jsem
snila
Jsem zastánce udržitelného způsobu života a šetrného přístupu v zacházení se starými domy. V tomto duchu renovuji

vlastní venkovský dům. Využívám možnosti renovace, upcyklace a redesignu a měním jeho prostory na vysněný domov a při

tom šetrně investuji �nanční prostředky tak, že využívám všechny dostupné způsoby, jak udržitelně renovovat dům a čerpám

ze zkušeností, které jsem renovacemi před léty nabyla.

Už 6 let píšu články a inspiruji na svém blogu NukNuk Ateliér proměnami interiéru, o možnostech rekonstrukce bytů a domů,

o stylech bydlení a nově, jak se nám po návratu z velkoměsta žije na venkově, a jak postupujeme při renovaci naši

zemědělské usedlosti.
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2.2 Záměrem bylo vymanit se ze systému a získat
větší prostor k seberealizaci
Ale ještě nedávno jsem si takovou možnost nedokázala vůbec představit. Bydlela jsem v Praze a snila společně s manželem

o přírodě, o venkovském domě se stodolou a vzrostlým stromem na dvorku, s vlastním lesem a loukami. Snili jsme o

prostoru, kde bychom si realizovali všechny naše sny. Chtěli jsme se vymanit ze závislosti na systému zatížení hypotékou a

být více soběstační.

Ještě pořád mám před očima život v Praze, kde vidím, jak jsem denně vytížená prací. Řídila jsem marketing ve vlastní �rmě,

která se zabývala prodejem a distribucí potravin, a věnovala jsem se strategiím, plánům a rozpočtům, analyzování tržního

prostředí a budování povědomí značek produktů.

Už od dětství miluji tvořit, mám to po otci výtvarníkovi, ten tvoří doma, denně, u sebe v ateliéru. Dívala jsem se, jak mu pod

rukama vznikají krásné obrazy krajin, zátiší nebo portrétů rodiny a klientů. A mně to inspirovalo! Už jako dítě jsem tvořila pro

sebe, pro radost. Přetvářela a vylepšovala pokoje v domě rodičů tím, že jsem přemisťovala kusy nábytku tak, abych to tam

udělala hezčí.

Pocházím z Beskyd z Českého Těšína. Počátky mých renovačních počinů patří do tohoto malého města a sahají až do

dětství, ale ty první opravdické do 90. let. Jednalo se o opravy a složitější renovace nejdříve pronajatého bytu v starém

generačním domě, potom panelákového bytu přítelovy maminky a později mého prvního vlastního bytu ve sto let starém

činžovním domě, který jsme s přítelem začali postupně renovovat. Poprvé jsem vnímala, jak je důležité promýšlet a plánovat

kroky, které je potřeba udělat.

V lednu 1997 jsem se přestěhovala do Prahy a bydlela 5 let v pronajatém bytě na krásném sídlišti, ve čtvrti plné zeleně s

patřičným názvem Zahradní město. Při tom jsem dál měla ten krásný starý byt v Českém Těšíně. V roce 1999 jsem se

rozhodla, že dokončím jeho rekonstrukci. Chtěla jsem ho pronajmout. S chutí jsem se pustila do její organizace. A

vzpomněla si na dětství a uvědomila, jak mě to celé naplňuje.
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Najala jsem na práci řemeslnickou �rmu kamaráda, kterému jsem zaplatila peníze dopředu. Ale když jsem přijela na kontrolu

bytu, tak jsem v údivu zjistila, že práce nebyla dobře odvedená. Bohužel jsem jim slepě důvěřovala a neuzavřela s nimi

smlouvu. No jo, bylo mi něco málo přes dvacet a ještě jsem se tyhle věci učila. Stálo mě to další čas a peníze, abych byt

dotvořila podle vlastních představ. Poprvé jsem si uvědomila, jak je plánování a kontrola projektu rekonstrukce důležitá.

2.3 Příležitost přišla s rozhodnutím změnit dispozici
bytu v Praze
V Praze jsem si v roce 2001 koupila ve Strašnicích byt v novostavbě. Byl úplně nový, musela jsem ho jenom zařídit nábytkem,

nebylo nutné nic renovovat. Bylo to v mém životě poprvé, co jsem žila a bydlela v úplně novém domě. A bylo to poprvé, co

jsem si nechala vyrobit kuchyňskou linku a skříně na chodbu na míru. Dneska to hodnotím, jako zcela hloupý a neužitečný

krok, který mě akorát stal spoustu peněz a neměl v sobě žádný prvek originality. Ale nakonec vše je dobré, protože kuchyň

jsem si po těch letech s sebou přivezla do venkovského domu a hodlám ji v duchu redesignu zcela proměnit v originální a

zajímavý kousek.

Když jsem měla volno a nemusela se tolik soustředit na manažerskou práci, tak jsem se zajímala o novinky v oblasti bydlení.

Svou pozornost jsem zaměřovala na všechno, co se týkalo principů rekonstrukce, renovace a interiérového designu a

udržitelného způsobu života. Studovala jsem proměny starých bytů nebo starých domů, kterými se vylepšilo rozvržení všech

místností a současně vylepšila proměna interiéru.

Další renovační příležitost se mi naskytla v roce 2013, když jsem se rozhodla zcela změnit dispozici našeho pražského

bytu. Cílem byla změna dispozice bytu z 2+1 na 3kk. Byt byl hezký, ale nevyhovoval našim potřebám. Náš syn rostl a chtěla

jsem mu udělat dětský pokojíček a změnit uspořádání bytu tak, aby fungoval lépe než doposud.
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2.4 Nastartovala jsem vlastní vizi o proměně interiéru
bytu
Začala jsem pracovat na myšlence nového návrhu řešení a postupně ji začala realizovat. Našla jsem si počítačový program,

vytvořila nový návrh uspořádání bytu. Naplánovala a připravila kompletní postup rekonstrukce, včetně kalkulací a �nálních

rozpočtů. Zjistila ceny práce, materiálů a bytového zařízení. Vytvořila jsem do detailu propracovaný plán funkčního, pro

život tříčlenné rodiny, vhodnějšího řešení bytu a plán úplné změny interiéru.

Podařilo se mi vytvořit funkční

know-how, díky kterému se mohlo

postupovat krok za krokem a

nedělat zbytečné chyby. A nakonec

se mi podařilo získat bankovní

�nancování na rekonstrukci bytu ve

výši 500 000 Kč. Byla to částka,

kterou jsem do proměny bytu

investovala.

Celá rekonstrukce zabrala 2 měsíce

intenzivní práce. Na konci vznikla

originální přeměna bytu z původního řešení 2+1 na luxusní a funkční 3kk byt. Po rekonstrukci nám banka zvýšila

ohodnocení bytu o 1 500 000 Kč, což velmi potěšilo nejen mě, ale i banku. A co víc? Celý vložený kapitál do rekonstrukce v

podobě půjčky, času a práce se mnohonásobně zúročil při prodeji bytu o pár let později. Vydělala jsem prodejem mnohem

více, než bylo v tu dobu na trhu u těchto bytů běžné.
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3 JDU ZA SVÝM SNEM – JDU DO AKCE!
A tak díky do detailu promyšlené rekonstrukci pražského bytu

a díky zisku z jeho prodeje jsem si nakonec pořídila vysněný

pozemek s lesem a loukami a venkovským domem, který má

na dvorku krásný vzrostlý ořech.

Veškeré zkušenosti a znalosti z oblasti plánování a

organizace této rekonstrukce nyní zúročuji při renovaci

venkovského domu. Rekonstrukce ještě není u konce a už

jsem díky systematickému postupu a vlastnímu know-how

dokázala ušetřit více než 1 000 000 Kč �nančních prostředků.

3.1 Odchodem z práce jsem objevila myšlenku o
bydlení na venkově
Vraťme se o pár let dříve, blížil se konec roku 2011 a syn Matouš rostl, a byly mu 3 roky. A já jsem si začala čím dál tím víc

uvědomovat, že bych chtěla být s nim doma. Už jsem nechtěla být vrcholovou manažerkou, ale maminkou mého malého

chlapečka. Ukončila jsem činnost ve vlastní �rmě a měla čas začít přemýšlet jinak. Uvědomila jsem si, že mi za celou tu dobu

utíkal život mezi prsty.

Když jsem byla doma, mohla jsem vidět Matouše, jak roste. Mohli jsme být spolu, chodili jsme ven do přírody, na dětská

hřiště, povídali si, hráli. Měla jsem možnost pochopit, jak je důležité být s někým koho miluji. Potom, co byla dokončená

rekonstrukce bytu, jsem se doma cítila dobře a věděla jsem, že se chci věnovat synovi.

https://app.designrr.io/projectHtml/634355?token=9a217852824a52746eceb251621be94d&embed_fonts=
https://www.nuknuk.cz/


CESTA Z MĚSTA  
aneb 4 užitečné rady, jak odejít z městského bytu do rodinného domu

Strana 9
2020 © www.nuknuk.cz

Zaměřila jsem se na tvorbu. Začala jsem ručně malovat na hedvábí mandaly na polštáře. Zaměřila se na činnosti a nabídky

malých živnostníků, malých výrobců, zemědělců, rolníků tím, že jsem omezila nakupování v supermarketech. Často se mi

vybavovaly vzpomínky na dětství, na prožité šťastné okamžiky.

Stále častěji jsem si uvědomovala, že chci žít blízko přírodě. Najednou jsem viděla, že v životě existují jiné hodnoty, kterých

jsem si do té doby nevšímala. Pochopila jsem, že se nemůžu se životem prát, ale přijímat ho takový, jaký je, a že vše pomine,

až ve chvíli, kdy mi to přestane vadit. Hodně se mi díky tomuto pochopení ulevilo. Častěji jsem si uvědomovala lehkost

obyčejného života. A začala jsem nechávat věci, ať se stanou a přestala mluvit Vesmíru do jeho práce.

A tak jsem se rozhodla s tím něco udělat. V roce 2014 vzala věci do vlastních rukou a začala tvořit projekt NukNuk Ateliér.

Začala jsem přemýšlet jinak. Převzala jsem zodpovědnost za své zdraví, a nespoléhala jsem na zázraky medicíny. Začala

jsem studovat principy ajurvédy, což je nejstarší medicína na světě, a podle ajurvédských receptů jsem začala také doma

vařit. Konečně jsem zhubla 11 kg, které jsem nabrala ještě v těhotenství. Začala jsem pociťovat čím dál tím větší radost ze

života. Dokonce jsem přestala kouřit, aniž bych tomu věnovala nějaké velké úsilí.

Chtěla jsem být více na blízku rodině, být se synem. Postupně se ve mně rodily myšlenky o změně životního stylu. Začala

jsem snít o přírodě, o klidu a o svobodě. Takové myšlenky jsem měla nejen já, ale i můj manžel. Zrodila se silná vnitřní touha

odstěhovat se na venkov, do přírody. A tak přišlo období formace a ukotvení, fáze přemýšlení a plánování. Byla o novém

způsobu bydlení a životě na venkově. Tohle období trvalo zhruba 3 roky.

Hned na začátku jsem věděla, že mi nejde o pouhé rozhodnutí se přestěhovat z bytu do domu někde na periferii města. Šlo

mi o celkovou změnu. Opustit zaměstnání, prodat byt a přestěhovat se, s manželem a synem, klidně několik set kilometrů od

Prahy na venkov, kde bychom žili život, který bude o větší soběstačnosti a svobodě, než umožňuje život ve městě. Stejně to

vnímal i můj manžel.

Okamžitě jsme věděli, že nás to může vrátit zpět do Beskyd, tam kde jsme se oba narodili. Proto nás nakonec nepřekvapilo,

když jsme se 30. listopadu 2017 tam nakonec vrátili zpátky.
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3.2 Přibývalo stále víc důvodů proč odejít z Prahy na
venkov
Hlavním důvodem stěhování z Prahy na venkov byla touha začít něco tvořit. Uvědomila jsem si, že takové konání přináší tělu

i mysli mnohem větší uspokojení, než nečinné vysedávání na pohovce u televize. Taky mě trápilo věčné vydělávání peněz na

to, abychom pokryli měsíční náklady na pražský život. Potřebovali jsme si vydělat dost peněz, abychom měsíčně pokryli

splátky hypotéky spojené s bydlením ve výši 20 000 Kč a další náklady na stravu, na náklady spojené s dopravou, na telefony,

na internet a televizi, na léky, na oblečení atd.

Tohle mi už z dlouhodobého hlediska vůbec nedávalo smysl. Takže dalším důvodem stěhování bylo zbavení se zatížení

hypotékou a snížení nákladů na život. A v neposlední řadě dalším důvodem bylo získat více času pro sebe a rodinu a více

prostoru k seberealizaci. Vycházeli jsme s manželem z toho, že dokážeme pracovat rukama (stavět, bourat, rekonstruovat,

sázet, orat, zakládat záhony,...), to nás prostě a jednoduše oba baví.

Měla jsem ještě další důvody, proč mi dávalo smysl odejít z města. Jednak láska k přírodě, touha tvořit, pracovat v přírodě,

být na čerstvém vzduchu, ale taky jsem, po 21 letech života ve městě, měla dost velkoměsta. A nakonec šlo o to

nejdůležitější, o pochopení priorit, co vlastně od života chci a kde a jak hodlám zbytek života žít.

Uvědomila jsem si, že nejsem �xovaná na městský život. Naopak, že potřebuji mít možnost tvořit, že dokážu propojit

zkušenosti z podnikání a marketingu. Hodlám organizovat semináře, kurzy, workshopy, tvořivé dílny, nebo výrobu domácích

produktů a ty prodávat přes e-shop. A že potřebuji mít na tyto činnosti čas a prostor. A věděla jsem, že z velkého pozemku s

lesem, sadem a poli se dá vždy něco "vytěžit". Ze začátku pěstovat zeleninu a chovat domácí zvířata a později třebas i dělat

a tvořit něco jiného.
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3.3 Ujasnila jsem si, kde chci žít a jak hodlám bydlet
Bylo tedy zapotřebí se rozhodnout, kde chceme žít a jak hodláme bydlet. Po 16 letech bydlení v novostavbě už vím, že není

zlato to, co se třpytí. Jde o to, že nové domy, které se dnes v Praze staví, nejsou příliš příjemné pro život. Proč? Náš byt bylo

třeba často větrat. Vzduch v něm byl velmi rychle vydýchaný a těžký a to díky vrstvám polystyrenové venkovní izolace. Taky

tomu nijak nepřispívaly plastová okna, které byly po ránu pokaždé zapařené. Vzduch byl v bytě těžký a často nedýchatelný.

Ano, můžete argumentovat, že dobrá izolace zabraňuje úniku tepla a díky ní šetříme při vytápění bytu. Jenomže, když musíte

větrat a přitom topit, tak nevím kolik lze vlastně takto ušetřit, když potřebujete vyměnit vzduch v bytě, aby se dal normálně

dýchat. Usoudila jsem, že se mi dobře žilo ve starších domech, kde stěny dýchají a vzduch je o to dýchatelnější.

Věděli jsme, že více pozemku nám umožní větší prostor k seberealizaci. Dále nám dávalo smysl mít vlastní les. Manžel

miluje hřiby a taky rád dělá se dřevem, navíc mít vlastní dřevo na otop je vždycky výhodné. Také vize být více soběstační v

podobě úrodné půdy či dřeva jako paliva, jasně rozhodla o jaký pozemek jsme měli zájem.

Takže v tom, jak hodlám bydlet, jsem měla jasno. Soupis přání, kde a jak bychom rádi bydleli, jsme dali společně dohromady,

byl poněkud delší. Snili jsme o starém venkovském domě nebo statku, chtěli jsme pozemek s lesem, loukami a poli, s

ovocným sadem, a já jsem chtěla mít na dvorku vzrostlý strom a protože nejsem žádný troškař, tak se mi vždycky hodně

líbily pozemky ve svahu. Dům ve svahu dává místu určitý punc originality. Navíc není nad výhledy, které vždy takto situovaný

dům s pozemkem nabízí. Nevěřila jsem, že se nám splní vše, co jsme si do seznamu přání napsali. Byla jsem realistka a

říkala si, že když budeme mít venkovský dům s větším pozemkem, tak budu ráda.

Hledali jsme s manželem zhruba 2 roky. Nijak jsme to s aktivitou nepřeháněli. Bylo to tak, že když jsme měli čas, tak jsme

společně pár hodin zkoumali nabídky na internetu, a když se nám povedlo na něco zajímavého narazit, tak jsme si domluvili

prohlídku a jeli jsme se na dům s pozemkem podívat. Za ty dva roky jsme byli zhruba na 5-ti místech. Víc jich opravdu nebylo.
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Už nepatřím mezi ty lidi, co když si něco umanou, tak jdou za tím svým za každou cenu. Naopak věřím, že pokud má

požadovaná situace nastat, tak nastane a nepřistupuji k ni nijak fanaticky. S oblibou říkám, že emluvím "Vesmíru" do jeho

práce a odolávám pokušení se o něco příliš snažit nebo vyvíjet nepřiměřený tlak. Věděla jsem, že pokud takový pozemek

nikde není, tak se přece pro mě a mojí rodinu nic neděje.

n

Přijímám to, co je tak, jak to je. Prostě jsem přijala fakt, že budu dál žít a bydlet v Praze ve svém bytě ve Strašnicích. Vždyť

vlastně o nic nejde. Byla jsem v klidu a přijala jsem i tuto variantu za možnou.

Za nějakou dobu jsem na internetu narazila na dům, který splňoval, k mému údivu, všechny naše sepsané požadavky na

seznamu. A navíc byl pouhých 10 minut autem od Českého Těšína, města, kde jsme se s manželem narodili a kde žije celá

naše rodina.
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4 ZAPOJUJI STRATEGICKÉ MYŠLENÍ
Byla jsem bez očekávání a to až do chvíle, než jsme se na dům a pozemek jeli z Prahy podívat. Nevěřila jsem vlastním očím.

Zemědělská usedlost s lesem, poli, loukami a sadem, mně více než učarovala. 100 let starý venkovský dům s ořešákem na

dvorku mně vzal za srdce.

Věděli jsme, že tohle je prostor, kde chceme všichni žít. Rozhodli jsme se jednat okamžitě a šli jsme do AKCE! Domluvili

jsme si s realitní kanceláři hned druhý den podpis rezervační smlouvy. A bylo upečeno! Do týdne jsme museli poslat

rezervační poplatek na účet kanceláře. Peníze odešly přesně v den mých 42 narozenin.
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4.1 Zjišťuji, ptám se a plánuji, shromažďuji informace
Cestu z Českého Těšína do Prahy jsem absolvovala před více než dvaceti lety. Odešla jsem, bez breku, bez pocitu nejistoty,

byla jsem mladá a plná očekávání a bylo mi v té době 21 let.

Když jsem se po 21 letech života chystala na odchod z Prahy na venkov nebylo to vůbec snadné. Cítila jsem nejistotu, a

zaplavovalo mně mnoho pocitů obav, měla jsem prostě strach. Říkala jsem si jestli je to dobrý nápad? Opačně jsem si to už

zkusila. Šla jsem z malého města se prosadit do velkoměsta, a tam nasbírat zkušenosti a začít žít nový život. Ale tohle byla

opět nová zkušenost.

Ještěže můžu o tom mluvit s blízkými a rodinou, která v Těšíně žije. Když jsem v roce 1997 odcházela, tak tu bylo hodně lidí

nezaměstnaných. Za tu dobu, co jsem žila v Praze se i tady rozhýbala ekonomika a začaly vznikat nové �rmy, které

aktivovaly trh s pracovními příležitostmi. Práce je tady naštěstí dostatek.

Tahle cesta z města je však jiná, než ta cesta, kterou jsem absolvovala před 21 lety do Prahy. I když ji dobře znám, přesto se

bojím. Asi je to tím, že mám hodně za sebou a už nejsem tolik naivní. Vím, co znamená žít jinde, v cizím prostředí, hledat si

nové přátelé a práci a všechno stavět znova bez pomoci rodičů a přátel. Je pravdou, že nejdu do neznáma, ale vracím se

zpět domů, ale i tak se cítím být nejistá.

Mám obavy, a tak zjišťuji, jak to dělali jiní. Bohužel je tak málo zpráv a informací od těch, co se takto rozhodli dříve. Proto

nám nezbývá než improvizovat a vsadit na vlastní intuici. Navíc si uvědomuji, že takové rozhodnutí je opravdu velmi

individuální záležitostí.

https://app.designrr.io/projectHtml/634355?token=9a217852824a52746eceb251621be94d&embed_fonts=
https://www.nuknuk.cz/


CESTA Z MĚSTA  
aneb 4 užitečné rady, jak odejít z městského bytu do rodinného domu

Strana 15
2020 © www.nuknuk.cz

Hledala jsem a zjišťovala informace. Například za kolik je možné starý dům zrekonstruovat. Jaké jsou �nanční limity, ceny

místních stavebních �rem. Samozřejmě taky otázku budoucích pracovních příležitostí. Na to všechno byl potřeba čas, a

taky mít jistou dávku odvahy a pevnost rozhodnutí. A osudem nastaven bezkon�iktní průchod dějem.

Věděla jsem, že budeme potřebovat dost peněz, nejen na to, abychom si pořídili pozemek s domem, ale taky na rekonstrukci

staré zemědělské usedlosti a na nástroje a nářadí, které budeme k hospodaření potřebovat. Proto jsme už od začátku oba

věděli, že musíme prodat byt. My jsme tuhle skutečnost zvažovali dlouho. Zhruba 3 roky, které jsme se k odchodu z města

odhodlávali.

Během toho jsem sledovala ceny nabízených pozemků s nemovitostmi a analyzovala, zda-li je naše rozhodnutí rozumné

nebo je to prostě hloupost. Takže v době, když jsme si nemovitost v Těšíně rezervovali, jsme už věděli jaké jsou zhruba naše

možnosti. Ale ty nebyly tak podstatné, protože nejdůležitější byl to, jak se na to cítíme my a na kolik jsme si jistí, že to

zvládneme.

Všude je chleba o dvou kůrkách. Odchod z Prahy byl pro nás stejně nejistý jako představa o tom, že budeme dál bydlet a

pracovat v Praze. Práce, kterou jsme v Praze zrovna dělali nebyla tím, co bychom chtěli dělat po zbytek našeho života.

Spravovali jsme a zajišťovali chod a technický provoz deseti společenstvím vlastníků domů, což zahrnovalo více než tisíc

bytových jednotek. A samozřejmě jsme měli vize a myšlenky, které nás ke stěhování víc než motivovaly. Byly to představy o

našem novém podnikání, které už dnes na statku postupně realizujeme, a o kterém se detailněji zmiňuji v poslední kapitole

knihy.
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Mám jasno v tom, že znám nejdůležitější odpovědi na moje otázky. Vím, proč a kam chci odejít a vím, jak budu bydlet a mám

taky jasno, co tam chci zhruba dělat. Proto organizuji prodej bytu v Praze. Jedná se o nejklíčovější věc v celém procesu.

Díky prodeje bytu získáme �nanční prostředky k pořízení domu s pozemkem, ale taky k zajištění naši existence do doby,

než začneme podnikat. Z části peněz hodláme �nancovat rekonstrukci celé usedlosti. Prodejní cena bytu je v tomto případě

velmi důležitým faktorem.

S realitní kanceláři, prodejcem pozemku v Českém Těšíně, jsme si dohodli 5ti měsíční lhůtu k podpisu kupní smlouvy. V

Praze jsem oslovila 5 realitních agentur. Na poptávku reagovaly pouze 3 z nich. Podmínkou prodeje byla námi nastavená

cena, která byla o 1 500 000 Kč vyšší, než byly ceny stejně starých bytů, které se prodávaly v okolí.

Opět jsem se k situaci stavěla tak, jako když jsem hledala pozemek se statkem. Věděla jsem, že pokud se má prodej bytu za

těchto podmínek uskutečnit, tak se to stane. Nechtěla jsem jít s cenou níž. Měla jsem k tomu logické důvody, náš byt byl

zrenovovaný oproti jiným bytům, byl na úrovni nových luxusních bytů, které se v okolí draze prodávaly. Navíc jsem věděla, že

pokud bychom měli utržit z prodeje mnohem nižší částku, tak bychom koupi zemědělské usedlosti v Těšíně museli ještě

dobře zvážit.

Nakonec se byt po čtyřech měsících prodal. Zvládla to malá realitní kancelář, která měla oproti ostatním tu výhodu, že se

zaměřovala výhradně na oblasti Strašnic a Vinohrad. Náš zájemce byl jejím dlouholetým klientem. A víte, kdo byl tím

kupcem? Moje kamarádka z Beskyd, kterou jsem dvacet let neviděla. Takhle to funguje, když nemluvíte vesmíru do jeho

práce :-). Ulevilo se mi, protože jsme se dobře znaly. Ujistily jsme se vzájemně, že máme vážný zájem na rychlé transakci. A

pro nás to bylo tak akorát, abychom splnili podmínku, kterou jsme uzavřeli s realitní kanceláří v Těšíně. Pamatujete? Měli

jsme na prodej bytu 5 měsíců.

4.2 Naceňuji byt a chystám jeho prodej
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Byl začátek října a my jsme začali organizovat kroky související s prodejní dokumentací bytu. Domluvili jsme si principy

platby s kupujícím, které jsme speci�kovali v kupní smlouvě. Jednalo se o transakci která měla dvě platební fáze. V první

fázi bylo potřeba uhradit výši doplatku našeho hypotečního úvěru u banky. Na základě smluvních dokumentů o prodeji bytu

nám pak banka potvrdila pro Katastrální úřad zrušení zástavy.

Následně mohla celá transakce prodeje proběhnout. U notáře jsme si s kupujícím potvrdili podmínky prodeje tak, že jsme

podepsali smlouvy o prodeji, aby pak mohla proběhnout druhá fáze úhrady �nančních prostředků. Podmínkou dohod bylo

předání bytu kupujícímu k 30.11.2017. Měli jsme 2 měsíce na to, abychom se zbalili a opustili náš byt, náš domov.

Když jsem venkovský dům tehdy koncem května roku 2017 poprvé viděla, vypadal zuboženě, ale nebála jsem se, protože

jsem věděla, po zkušenosti s rekonstrukci pražského bytu, že plánování a organizace jakéhokoliv takto velikého projektu,

což bezesporu rekonstrukce domu a jeho střechy je, nám ve �nále přinese užitek v originální proměně prostoru.

Než jsme se do domu nastěhovali museli jsme věnovat mnoho času na přípravu prvního projektu a to vybudování příjezdové

cesty. K chalupě nevedla žádná cesta. K domu se klikatila vyšlapaná cestička, která končila u dveří na verandě. Všude rostla

vysoká tráva. Abychom se mohli nastěhovat, bylo potřeba postavit cestu až k domu. Navíc jsme věděli, že chceme dům začít

co nejdříve rekonstruovat a cestu jsme taky potřebovali pro manipulaci stavebního materiálu těžkou technikou. 20.11.2017

jsme začali stavět novou cestu k domu a práce trvala zhruba 9 dní.

Dalším nutným krokem před nastěhováním byla fáze přípravy a následná realizace renovace prostor uvnitř venkovského

domu. Součástí této etapy bylo přizpůsobit interiér domu našim potřebám. Do této fáze patřilo vytvoření kompletního

topení, elektrorozvodů a rozvodů vody, renovace staré koupelny, renovace a úprava podlah v celém domě. Díky novému

rozvržení jednotlivých pokojů v domě, které jsem před stěhováním navrhla, jsme kuchyň vytvořili v jiné místnosti, než byla

původně. Práce na interiéru domu jsme dělali v době, kdy jsme stavěli cestu a dokončili jsme je týden před Vánocemi.
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4.3 Stěhuji se z Prahy!
Se stěhováním se z bytu je spojená administrativa nutná k odhlášení všech služeb spojených s jeho užíváním. Elektřinu jsme

převedli na nového majitele. U nás se jednalo především o pojištění bytu a služby spojené s televizními poplatky.

Taky bylo potřeba sdělit informace o stěhování ve škole. Náš Matouš právě chodil do druhé třídy. Informovala jsem osobně

třídní učitelku a písemně oznámila termín našeho stěhování řediteli školy. Tím proběhlo o�ciální odhlášení Matouše ze

školy v Praze. Zároveň jsem napsala email řediteli školy v Českém Těšíně s žádostí o přijetí Matouše do druhé třídy. Mezi

námi proběhly potvrzující e-maily, upřesnili jsme si termín Matoušova nástupu a vše bylo připraveno ke změně.

Balila jsem sama, manžel Radek stavěl cestu a připravoval interiér venkovského domu k nastěhování. Měla jsem pocit, že

všechny ty zbytečnosti, co jsme nahromadili za ta

léta sama nesbalím. Radek mi pořídil starší, různě

veliké papírové krabice. Do nich jsem balila hlavně

sklo, kuchyň a knihy. Potom jsem si pořídila veliké

igelitové tašky se zipy, které se normálně

používají k uskladnění pneumatik. Koupila jsem je

v Ikee a vřele je všem mohu na stěhování

doporučit. Do nich jsem balila oblečení, peřiny

deky, kabáty a boty.

Stěhoval nás kamarád, který má v Praze auto-dopravní �rmu. Z našeho 3kk bytu odjíždělo jedno 12ti tunové plně naložené

auto a 2 plně naložené dodávky. Všechen nábytek jsme nastěhovali do dvou ze čtyř místnosti v domě. V té době už byly

všechny důležité práce v domě udělány. Bylo rozvedeno nové topení, voda a elektřina a bylo všude čisto a vymalováno.
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Z Prahy jsme se stěhovali 30. listopadu 2017. Bylo to přesně po 5 měsících a 21 dnech od doby, co jsme stvrdili náš zájem o

statek smlouvou a zasláním rezervačního poplatku. Když jsme ten den odjížděli od pražského domu, ve kterém jsme dlouhá

léta žili, bylo kolem šesté večer, byl čas na večeři, a my jsme byli už dost unaveni. Měli jsme smíšené pocity, bylo nám

smutno, ale při tom jsme se těšili na nová dobrodružství. Když jsme kolem půlnoci dorazili do Těšína, tak nás uvítala krásná

nefalšovaná Beskydská zima.
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5 ČTYŘI UŽITEČNÉ RADY K PŘÍMÉ
CESTĚ Z MĚSTA
Pokud zvažujete odchod z města na venkov, a chcete změnit životní styl, ale nejste si tím tak úplně jistí, tak mám pro vás 4

rady, které vám pomohou se zorientovat a snadno rozhodnout a nakonec vás dovedou k vysněnému cíli, k bydlení a životu

na venkově. Pokud jste pozorně četli, až sem a vnímali jste celý můj příběh, potom jste v textu na ně narazili.

    
Jsou to tyto 4 rady:

1. Udělejte si jasno, co chcete

2. Nelpěte na výsledku

3. Zapojte vlastní strategické myšlení

4. Až budete v cíli, tak dejte do pohybu všechny vaše vize a myšlenky

5.1. Udělejte si jasno
Zaměřte svou pozornost na to, co vám teď na vašem životě nesedí a chcete změnit. Poprvé jsem sama zaměřila svou

pozornost, když jsem si uvědomila, že jako rodina budeme potřebovat větší byt. Ale nechtěla jsem se stěhovat z naši čtvrti,

proto jsem se rozhodla pro změnu dispozice bytu z 2+1 na 3kk. Podruhé jsem zaměřila pozornost na to, jaké úsilí musím

vynakládat k tomu, abych vydělala peníze na splátky hypotéky a náklady spojené se životem v Praze. Nezbyl mi žádný čas na

sebe a rodinu. A tak mně přirozeně napadla myšlenka o životě na venkově. Pustila jsem se do zkoumání této možnosti.
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 Zaměřte se i na něj. Pokud jste unavení, večer se vám chce brzy spát, vyjdete do schodů a funíte

nebo jste třeba často nemocní a něco vás bolí, není to nic jiného než zpráva vašeho těla. Takové volání vašeho těla o

pomoc. Zeptejte se teď svého těla: Jak se ti líbí, co jím? Jak se ti líbí, co piju? Jak se ti líbí, jak se hýbu a cvičím? Prostě

položte otázku, zavřete oči, a to, co slyšíte, je odpověď. Život na venkově je spojený s fyzickou práci (stavět, bourat,

rekonstruovat, sázet, orat, zakládat záhony, kosit trávu, ořezávat stromy, atd.) Moje tělo volalo ano, ano chci pohyb na

čerstvém vzduchu, zakládat záhony, chci pěstovat vlastní zeleninu a jíst zdravě. Hned jsem věděla, že tohle všechno přinese

mému tělu i mysli mnohem větší uspokojení než procházení se parkem Stromovky.

Víte, co vám říká vaše tělo?

 Co vás k

tomuto rozhodnutí vede. Prostě zaměřte svojí pozornost na to, co potřebujete vyřešit. Zjišťujte, jak se vám žije, tam kde jste

teď a co cítíte, když myslíte na změnu. A nechte proudit myšlenky k vám. Nespěchejte na ně, buďte trpěliví, netlačte na pilu.

Nenuťte se k rozhodnutí. Mě v takových chvílích pomohlo si říct, že rozhodnutí se ještě dostavit nemá, a proto si v klidu na

něj počkám. A později se skutečně dostavilo :-).

Zamyslete se nad tím, co chcete změnit vy, čeho chcete tím, že se přestěhujete dosáhnout? Co tím chcete získat?

5.2. Nelpěte na výsledku
Zodpovědně se ukotvěte v rozhodnutí. Nezapomeňte, že jste to, na co myslíte. Přestaňte se vymlouvat na okolí a

převezměte zodpovědnost. Přemýšlejte, kde a jak chcete žít, kde chcete bydlet, jděte do nejmenších detailů. Uvědomte si, co

to pro vás znamená. Vnímejte, co je pro vás opravdu důležité. Já jsem chtěla žít v přírodě, dával mi smysl udržitelný způsob

života, přestalo mně bavit nakupování v supermarketech, znovu jsem dostala obrovskou chuť tvořit rukama, to mně přinutilo

vytvořit blog, kde jsem začala o svých myšlenkách psát, a pak jsem taky jednou věděla, že je čas vše změnit a že se musím

přestěhovat na venkov.

Pokud k vám přichází myšlenky a vize, a vidíte před sebou konkrétní prostor, může to být dům nebo nějaký pozemek, a vy

cítíte, že je to ono, tak jděte do akce. 

 Pohyb je změna, která tvoří život. Vše je na světě v neustálém pohybu. Nic se nemůže stát bez pohybu, tedy bez

akce. Můžete roky teoretizovat, plánovat a hledat nejlepší řešení, ale neposunete se ani o milimetr, pokud nezačnete pro to

něco dělat.

Ujasněte si jak má vypadat, kde má být a začněte ho hledat. Jděte za svým snem a

konejte.
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 Nečekejte, že se vše změní ze dne na den. Stanovte si malé cíle, jděte krok za

krokem. Buďte k sobě upřímní. Pravda je motor, který pokud jednou nastartujete, už nezastavíte. Tento druh energie vám

přinese kýžený výsledek jedině za předpokladu, že budete k sobě stoprocentně upřímní a uvědomíte si, že to, co hodláte

změnit, vám nemusí hned teď vyjít. A proto nelpěte na výsledku. Je opravdu velmi důležité, aby jste přijali fakt, že se taky

nemusíte rychle přestěhovat, protože nenajdete nikde dům, který hledáte. Ale neznamená to, že proto neuděláte vše, co je

potřeba. Pamatujete na moje oblíbené rčení: „Nemluvím vesmíru do jeho práce.“

Jděte si pro výsledek, ale nelpěte na něm.

 Máte přece, kde bydlet, nebo ne? Pokud jste vystřelili

všechny náboje a stejně se nic nezměnilo, prostě počkejte. Já jsem takto hledala 2 roky, a byla jsem pouze na 5-ti místech.

Prostě důvěřujte „Vesmíru“, protože ten vám nebude mít co nabídnout především proto, že ještě nepřišel váš čas se

pohnout jinam. Buďte tedy trpěliví a mějte pokoru k tomu, co se vám děje a akceptujte obě dvě možné varianty dokud se

neobjeví váš (s)nový dům s pozemkem. Nechte věci plynout, uvolněte se a dejte si kávu. Udělejte to prostě jednou jinak –

vypněte vaši snahu něco změnit a pozorujte jen, co se děje.

Uvědomte si, že když nemůžete nic najít, tak přece nemáte co ztratit.

5.3. Zapojte strategické myšlení
Když se pustíte do akce, tak nezapomeňte na svoji logickou mysl. Zapojte vlastní strategické myšlení, které vás bude

posouvat dál a dál, prostorem i časem, kdy zůstanete v toku řeky tvoření „budoucího“ života. Proto stále 

Buďte upřímní v tom, jak přemýšlíte a co pro to děláte. Nic si nenalhávejte. Spočítejte si

přesně kolik jste ochotni do nového bydlení investovat. Spočítejte si a zjistěte si za kolik budete moci prodat váš stávající

byt nebo dům a kolik vám zůstane peněz na koupi nového domu s pozemkem. A kolik vám zůstane peněz na život v novém

prostředí.

zjišťujte a

shromažďujte informace. Počítejte a kalkulujte. Prostě plánujte. Přemýšlejte, co budete chtít dělat. Jak se budete chtít živit.

Co na venkově hodláte podnikat.  

Uvědomte si, že se budete muset chvíli živit z vlastních peněz, než najdete novou práci, nebo než začnete podnikat. Zabere

vám to nějaký čas, na který budete potřebovat peníze. Stále si prověřujte jestli jste se někde nepřepočítali a nebo jste někde

neudělali chybu, a hned si to přiznejte. Opravte se nebo změňte názor a pak budete vědět, že jste na správné cestě.
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Když jsem zjišťovala jaké máme možnosti, tak mi nikdo nebyl schopen říct na kolik peněz mně rekonstrukce domu včetně

střechy může přijít. Proto jsem začala vše plánovat hned, co jsme zaplatili rezervační smlouvu realitní kanceláři v Těšíně.

Ale už mnohem dříve jsem si dávala dohromady informace například, co bych mohla na venkově dělat, jak mohu podnikat.

Hledala jsem inspiraci u jiných lidí, co žijí na venkově. Nečekala jsem na to, až se přestěhujeme. Začala jsem plánovat,

počítat, kalkulovat. Připravila jsem si detailní návrh změny domu, jak pro etapu nastěhování, tak pro etapu kompletní

rekonstrukce. Přesně jsem věděla kolik peněz si mohu dovolit do jednotlivých fází investovat. Jednoduše, zapojila jsem

logiku strategického myšlení.

Proto jsem nastavila prodejní cenu našeho bytu tak vysoko, aby to splnilo všechny naše požadavky, jako například koupit

nemovitost s dost velkým pozemkem, zajistit se na nějaký čas, než začneme podnikat nebo mít dostatek peněz na

potřebnou techniku a nářadí k obhospodařování pozemku a pro rekonstrukci domu.

5.4. Dejte do pohybu všechny vaše vize a myšlenky
Jakmile přijde váš okamžik a přestěhujete se, jednejte a postupně uvádějte všechny vaše vize a myšlenky do praxe. Já jsem

se začala hned shánět po řemeslnících a zjišťovat ceny materiálů a práce na domě. Při tom jsme pracovali na kultivaci

pozemku kolem domu. Může se vám klidně stát, že si nebudete v něčem jistí nebo budete zaskočeni realitou, protože ne

vždy vše funguje podle toho, co jsme si naplánovali. Nám se to tady děje pořád. Nic nefunguje úplně přesně, je dobré se

přizpůsobovat tomu, co je a respektovat všechny změny. Tohle vám zajistí klid, který budete potřebovat při dalších

rozhodnutích.

Jednat taky znamená komunikovat.

Mluvte o vašich pocitech s někým komu důvěřujete, svěřte se, co cítíte a dostanete odpověď, kterou jste zrovna nečekali a

která vás posune dál. Nenechávejte si své sny pro sebe. Mluvte o nich a začnete je tvořit. Často o všech pocitech, jak

kladných tak negativních, mluvím s manželem. Přemýšlíme na hlas, říkáme si, co a jak budeme chtít udělat nebo co se stane,

když něco nevyjde podle našich představ. Mluvte o všem, sdělujte si vzájemné pocity.
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Po dobu, co probíhaly v domě na venkově renovační práce a

přípravy na naše nastěhování, tak jsme zhruba 14 dní spali v

domě mých rodičů. Do venkovského domu jsme se

nastěhovali v prosinci 2017 týden před Štědrým dnem.

Vánoce jsme slavili na vysněném 100 let starém statku. Byl

to nádherný pocit a neopakovatelný zážitek. V tu zimu

nasněžilo tak, že to tady vypadalo jako v Ladové pohádce.

Každý den jsme sáňkovali. Sjížděli jsme kopec, který vede

od domu až k lesu. Náš dům stojí ve svahu a má nádherný

výhled na protější kopce. Je skvělé si bezprostředně užívat možnosti, které nám pozemek okamžitě začal poskytovat.

Než jsem začali s kompletní rekonstrukcí domu a střechy, tak jsem pracovala na plánech souvisejících s renovací domu a

taky na kultivaci pozemku. Dokončili jsme příjezdovou cestu, vytvořili parkoviště, chodníčky a cestičky kolem domu, ale taky

založili záhony, ořezali staré stromy v sadu a vytvořili venkovní posezení s ohništěm.

Nejdříve jsme v domě jenom rok bydleli, abychom zjistili, jak se v něm žije. Sledovali jsme zda v domě někde nevlhne,

pozorovali jsme náročnost jeho vytápění, zjišťovali, jak málo nebo dost těsní stará dřevěná okna. A taky jsme chtěli vědět,

jak a co předci zamýšleli, když tenhle dům stavěli. Snažíme se ke všemu přistupovat citlivě a s rozvahou a se snahou nečinit

unáhlená rozhodnutí. Stále není vše hotové i přesto, že intenzivně pracujeme, je před námi další spousta práce.

5.5. Bydlím na sto let starém statku
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A tak mi stálo za to se přestěhovat, zkusit si to, protože aktivní život, práce a

společný pohyb na vzduchu v přírodě má dneska pro mně mnohem větší cenu,

než žít nudný život v bytě ve velkoměstě. Příroda, kterou teď mám okolo

našeho venkovského domu je to, co jsem tolik potřebovala.

Dnes jsou to 3 roky, co kultivujeme pozemek a renovujeme dům. Víme, co

udělat a jak ušetřit a to především díky předešlým zkušenostem a

organizačním a analytické dovednosti. Systematickým postupem si zjišťuji všechny potřebné informace k rekonstrukci.

V tuto chvíli renovujeme hospodářskou budovu domu, kterou brzy upravíme

na provozovnu na výrobu pochutin z ovoce, bylin a rostlin, které tady

pěstujeme. V podkroví domu budujeme prostor pro kurzy, semináře a

workshopy a prostor k setkávání a vzdělávání lidí, které spojují myšlenky

přestěhování se z města na venkov, cesta za přírodou a za klidem, cesta za

jiným originálním bydlením. Na základě nabytých zkušeností jsem spustila

projekt . Ukazuji cestu těm, kteří chtějí přetvořit vlastní domov

a zkvalitnit jejich život tím, že se přestěhují z města na venkov  a rádi by se o životě na venkově více dozvěděli.

NukNuk Ateliér

Na semináři  učím lidi, jak si sami zrenovují a šetrně opraví starý dům a tím ušetří

významnou sumu peněz, další kurzy o bydlení a stěhování se ještě připravuji a věřím, že brzy všem, co je potřebují nabídnu.

Těm, co stále zvažuji odchod z městského bytu do rodinného domu na venkov a neumí se rozhodnout nabízím konzultace

, aby se konečně odhodlali odejít z města. A těm, co hledají odpovědi na otázky, jak velký

pozemek si pořídit, jestli investovat do starého domu anebo na kolik přijde taková rekonstrukce domu a úprava terénu a

zahrady, odpovídám v e-booku . Provázím na cestě za

(s)novým bydlením, za originálním domovem, inspiruji svými články, videi i webináři. Dávám lidem funkční, praxí ověřené,

postupy a návody,  a tím je vedu, krok za krokem, k

úspěšné realizaci proměny jejich domova.

Jak na rekonstrukci domu od A do Z

Proč a jak bydlet na venkově

Jak si změnit život aneb Bydlete v přírodě, zdravě a soběstačně

Jak postavit plot zahrádky aneb Jak oplotit pozemek za minimum peněz
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Pro mně bylo prostě přirozené odejít z města. Navíc mám dítě,

kterému jsem chtěla dát možnost prožít dětství jinak než ve městě.

Oba jsme s manželem vyrůstali v rodinných domcích, takže jsme

věděli o co náš syn přichází. Také naděje být více soběstační v

podobě úrodné půdy či dřeva jako paliva, jasně rozhodla o naši

společné cestě z města na venkov. V našem lese máme dřeva

dostatek. Tady žijeme

mnohem hodnotnější život,

prospěšnější pro nás. Zklidnili jsme se, posilujeme těla, a žijeme mnohem více

venku.

Užíváme si tu společné chvíle. Jsme spolu, se zvířaty. Do sadu se nám chodí pást

rodina srnců. Koukáme na ní přímo z okna kuchyně. Máme 4 kočky, plánujeme

chovat slepice a ovce. Je toho hodně, co tady chceme vytvořit. A proto rekonstrukci

realizujeme převážně svépomocí. Neutrácíme peníze za �rmy ani materiály, dokud

si nejsme jistí, že je to nutné. Pokud můžeme něco udělat sami, jdeme do toho.

Nakonec jsme se dokázali vymanit ze systému, ze zatížení hypotékou a získali jsme větší prostor k seberealizaci.

Živím se podnikáním a propojuji ho s mou vášní s tvorbou v oblasti bydlení a domácí výrobou pochutin z ovoce, bylin a

rostlin. Využívám k tomu mé zkušenosti z podnikání a marketingu z dřívějška a hodlám využít všechny možnosti a zdroje,

které mi usedlost a příroda kolem nabízí. Nemám problém v mnohém slevit, pokorně přijmout všechny alternativy, i ty

nejhorší scénáře. Nejsem už nucená splácet hypotéku a nejsem už nucená na ni vydělávat. Jsem na svém a jsem o to

svobodnější, i když vím, že se musím snažit, abych si vybudovala prostor, o kterém jsem snila. Ale jak dlouho to bude trvat je

jenom na mně. A opět nehodlám mluvit vesmíru do jeho práce.
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Děkuji, že jsi dočetl(a) až do konce. Věřím, že jsi v mém skutečném příběhu našel nebo našla inspiraci pro svoji cestu z

města, a ať už jsi kdokoli a děláš cokoli, přeji Ti, aby byla ta tvoje cesta z města protkána štěstím a vedla přímo k tvému cíli.

Budu velmi ráda, pokud Ti skrze mé další články či eBook budu moct být i nadále člověkem, který Tě inspiruje, motivuje,

ukazuje nové směry a způsoby, jak žít a bydlet svobodně, radostně a s pocitem naplnění na venkově.

Měj se krásně.

Šárka

Komunikujte, o tom, jak se cítíte, kam směřujete a čeho chcete dosáhnout a snažte se vždy najít zlatou střední cestu. Opět

zde platí - na nic netlačte a nebojte se, vše se srovná podle toho nejlepšího scénáře vesmíru, který ani nemusíte znát.
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