
Drazí  

ať již absolventi Klíče k životu nebo ti co se na něj teprve chystáte nebo s Vandou jakýmkoliv způsobem 

spolupracujete nebo tu jen tak ze zvědavosti brousíte a čtete příspěvky. 

Dovolím si napsat svůj příběh ne abych se vypsala ale abych vnesla do vašich srdcí naději vůli a chuť na sobě 

pracovat a změnit svůj život. 

Ještě před několika lety jsem byla velice labilní manipulovatelná slabá smutná zraněná zahořklá žena bez lásky 

plná pocitů nespravedlnosti a nepochopení. Vždyť jsem se tak snažila vyhovět všem. Nevěděla jsem co se svým 

životem a otravovala jsem tím sebe i své okolí... 

Jako každý jsem začala hledat poznala mnoho lidí kteří mi na cestě moc pomohli ale asi nejvíc mě zaujala jedna 

žena. Jmenuje se Vanda Prchalová.  

Ne proto že by mi dala cukrovou vatu aby zahnala můj smutek ne proto že bych viděla někoho kdo vypadá 

sofistikovaně na výši. Naopak. Ještě nedávno jsem si myslela že pro to co dokáže si tím škodí ale ani to už si 

nemyslím. Vanda je prostě Vandou za každé situace. A nyní už chápu že je i tak křehká a zranitelná jako my 

všichni. Zároveň je však tak silná a plná lásky že neváhá zajít až na možná i za naši hranu toho co sneseme aby 

nám pomohla. 

Když jsem byla na prvním semináři řekla mi bez okolků že jsem manipulovatelná. No co si to dovoluje že jo? Tak 

to teda ne to se plete. Nejsem zrovna ten kdo slepě věří. Velice obezřetně si vybírám kam vlezu a zůstávám ve 

svém názoru dokud sama nezměním. No nepletla se.  

A pak přišlo mnoho dalších a těžších zásahů pod kůži. Hlouběji a hlouběji. Vztekala jsem se. Bolelo to. Nesnášela 

jsem jí. Chtěla jsem stále dokazovat že v tom a onom nemá pravdu a sama má co zpracovávat. Jenže s tím se 

nikdy ani netajila. A víte co nějakým zvláštním způsobem to vždy zabralo. Pak jsem pochopila že se vlastně 

hádám jen sama se sebou protože nejen na konstelacích vysedávám skoro každý týden a posouvá mě to. Že 

vymetám téměř všechny její semináře. No to si samozřejmě nepřiznám že jo? Pak jsem pochopila že mi pomáhá 

procházet těmi největšími nejstaršími zraněními a pomáhá mi očistit od nečistot které jsem kdy pobrala a že se 

díky tomu stávám silnější odolnější a spokojenější... 

A dneska? No nevěřím že už se nebudu nikdy hádat nebo že budu vždy se vším souhlasit vždyť to je stále ještě 

můj pohonný motor. Vlastně ale nedokážu říct vůbec jak bude vypadat můj vývoj. Vím jen že bez práce to 

nebude. 

Ale dneska se stal můj osobní zázrak který nebudu popisovat protože pro vás jsou důležité ty vaše... 

Sedím tu v tichosti plná lásky ke všemu uvnitřněná uvolněná spokojená křehká i silná hodná ale i zlá když je 

třeba s vlastním směrem obohacená o zkušenosti schopná jiného vhledu na život a cítím nesmírnou vděčnost a 

pokoru (pro mě dvě nejkrásnější emoce) za všechno co jsem kdy prožila. Vnímám jak moc to pro mě bylo 

obohacující a jak moc obohacující je má práce na sobě i pro mé okolí které se uzdravuje spolu se mnou.  

Takže milí lidičkové přeju i vám hodně štěstí víry vůle píle a zázraky na vaší cestě. A pokud někdy něco budete 

mít proti Vandě. Věřte mi. Dobře vám tak. Nic lepšího vás potkat nemůže. Doporučuju jen vydržte a pracujte...  

Taky jsem neděkovala hned. A dnes děkuju ne ze slušnosti ale protože to tak cítím.  

S láskou  

Katka Stibralová 

 


