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ZDRAVÍM VÁS  

hľadači príbehov, cestovatelia medzi svetmi, krotitelia múz, ale aj všetci vy, čo ste nikdy nad sebou 
neuvažovali ako nad dobrodružnou osobou,

Volám sa Barbora. To je z gréckeho „barbaros” a znamená to 
„cudzinka“. Mám meno, ktoré má na prvý pohľad nie najkrajší 
význam. Cudzinec nikdy nikam nepatrí, no nie? 

Ja som však zistila, že byť cudzincom má svoje výhody. Keď 
niekam prídete prvýkrát, všetko okolo je krajšie. Budovy sú iné ako 
doma, zaujímavejšie, ľudia sa zdravia v inom jazyku a keďže nie 
je váš, počujete spevavé tóny, prízvuky aj smiešne koncovky viet… 

Byť cudzincom je ako vidieť svet nanovo. Pamätáte sa na to, keď 
ste cestovali do nového veľkomesta a v úžase ste stáli pod 
katedrálou? Aké to bolo, keď sa vám prvýkrát po ústach rozvinula 
neznáma chuť exotického jedla? Pamätáte si tie zimomriavky?  

Ja tieto pocity zbožňujem. Nemôžem si pomôcť - mám to v mene. 
No tiež viem, aké je jednoduché sa v tých svetoch stratiť. Idete 
dnu s jedným zámerom, napr. napísať o tom svete príbeh a po 
pár krokoch zabudnete, čo ste vlastne chceli. Len tak sa 
prechádzate v uličkách a keď sa máte vrátiť domov zistíte, že ste 
vlastne chceli písať… Už niekoľko rokov hľadám spôsoby, ako tie 
príbehy dopísať a poslať von do sveta. Mala som to šťastie, že 
som zopár cestičiek našla. Niektoré sama, no často som sa 
inšpirovala inými ľuďmi.  

Napísala som tento e-book, lebo sa chcem o tieto cestičky 
podeliť. Na nasledujúcich stránkach vám o nich všetko poviem a 
tiež vám prezradím mená a diela, ktoré ma inšpirovali. Mne 
pomohli prejsť až do konca a verím, že pomôžu aj vám. Nech sa 
vyberiete na akúkoľvek cestu, máte na to, aby ste došli do cieľa.  

Tak poďte, váš príbeh sa nevie dočkať…
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Dnes 18:16. je leto 
“Beginning again just means that I have the courage to know when to walk away from what is no longer serving me.” 

“Začať odznova znamená mať odvahu vedieť, kedy odísť od toho, čo mi už viac neslúži.” (Prepána, odkiaľ mám ten výrok? 
Vôbec netuším…. Prepáč, neznáma múdra osoba…) 

Sedím na kopci na šťavnatej tráve pod dubom a rozmýšľam nad tým, že duby môžu za svoju povesť o múdrosti vďaka ich kôre. 
Tento tu musí byť celkom mladý, možno okolo 20-30 rokov (na duby celkom tínedžer)  a už má rozpukanú vráskavú kôru, jak 
keby mal stovku. Totálne sa len tvári. Predstiera, že pod ním môžu druidi tancovať a robiť druidské rituály a pritom sa pod 
neho sotva vojdem ja a aj to len posediačky. Super, tak sme dvaja, čo predstierame. On, že je dospelý a múdry (cha!) a ja, že 
viem ako napísať knihu o tvorení.  

Má aj on z toho napriek všetkému takú radosť ako ja? Je mi celkom jedno, či toto vyjde alebo nie, len tajne dúfam, že niekto 
bude mať úžitok z týchto mojich výlevov, ale ak nie…. Milý svet, môžeš si to strčiť kam len chceš! Dnes sme aj s dubom len 
tínedžeri, patrí nám celý tento meter štvorcový, kde sedíme a rastieme a ja… sa proste teším. 

Milujem písanie! Milujem písanie! 

M. I. L. U. J. E. M.    P. Í. S. A. N. I. E. !.



 

Narodila som sa s rôznymi kartami v rukáve. Niektoré sú 
esá, no niektoré sú skôr ako uno karty stratené v žolíkovom 
svete. Na prvý pohľad bez úžitku. Jedna z takých mojich 
UNO kariet spôsobila, že krívam. Teraz už sa musíte trošku 
sústrediť, aby ste si to skutočne všimli, no moja ľavá noha 
má svoj vlastný život a nepáči sa jej byť takou ako všetky 
ľavé nohy. Teraz sme už kamarátky a ja som jej nesmierne 
vďačná za tie milióny krokov, čo sme spolu prešli. Nebolo 
to vždy tak.  

Keď som bola mladšia, verila som, že moja ľavá noha je 
problém. Tak veľký, že som nemohla kvôli nej tancovať. 
Často som mala chuť a niekedy som sa sama v izbe 
zatočila do rytmu hudby (keď sa nikto nepozeral a aj ja 
som sa dívala len skrz prsty), ale pred ľuďmi… nikdy.  Nie 
že by som sa až tak hanbila. Bola som presvedčená, že 
tancovať nemôžem.  

Raz, mala som asi desať rokov, som s mojou babi pozerala 
telku. Prepínala programy a v spleti farieb a tónov sa 
zjavili aquabelly. Tancovali pod vodou, hudba bola 
chytľavá, obe sme sa zapozerali. Celkom mi brali dych. 
Vyzerali, že v tej vode lietajú.  

„Toto ja nikdy nebudem vedieť urobiť,” vyhlásila som.  

Moja babi, ktorá všetky jej vnúčatká milovala bezmedzne a 
verila v našu dokonalosť, sa ma celkom úprimne opýtala:  

„Prečo nie?” 

Dlho som na jej slová zabudla. Život šiel ďalej a veľa vecí 
som nerobila, lebo som bola presvedčená, že na to proste 
nemám.  

Lenže… hudbu som mala vždy rada a po čase sa tá túžba 
zavlniť sa do rytmu ťažko ignorovala. Dlho sa vo mne bilo 
moje presvedčenie s pocitmi a potom sa mi z pamäti 
vynorila spomienka na moju babi a jej úprimné „prečo 
nie?”. 

Mala som už po osemnástke, keď som sa s roztrasenými 
kolenami prihlásila na salsu a rok na to na orientálne 
tance. Musela som sa hlboko nadýchnuť, aby som tam 
vošla a spravila prvý krok. Potom to však bolo jednoduchšie 
ako som si myslela. Šli sme pomaly, celkom som stíhala a 
hlavne - bavilo ma to. Páčilo sa mi tancovať, cítila som sa 
silná a krásna. Nemohla som uveriť, že som toľko rokov 
strávila s mylným presvedčením, že proste nemôžem. Nikto 
mi to nezakázal. Bola to len moja vlastná hlava. A bola 
som to znovu ja, kto si musel spomenúť na hlas mojej 
babičky a jej dôveru vo mňa. 

Je veľmi pravdepodobné, že vy nemáte výnimočnú ľavú 
nohu ako ja. No je takmer isté, že máte nejaký dôvod veriť, 
že niečo proste nedokážete. Dovoľte mi na túto chvíľu byť 
„vašou babi“. Verím, že čokoľvek túžite dosiahnuť, môžete, 
aj keď ste presvedčení, že na to nemáte. Že sa proste 
nedá. Ja sa však pýtam: 

Prečo nie? 

3 - 2 - 1 - POĎ!
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Tanec mám rada. Dvíha mi náladu, ale nebude zo mňa profi 
tanečnica. Cieľom tejto lekcie nebolo, aby som sa venovala v 
živote tancovaniu - naučila som sa len, že sa môžem mýliť o 
tom, čo dokážem a čo nie. 

Vďaka tomu, že som si dovolila tancovať, som si neskôr 
dovolila skúsiť aj iné veci. A našla som niečo, čo ma baví viac 
ako tancovanie. Je to písanie príbehov. U vás bude možno 
písanie príbehov prvým krokom. A možno pri tom ostanete. 
Konieckoncov, prečo nie?



 

TAJNÉ CVIČENIE SPISOVATEĽSKÝCH NINDŽOV

Toto cvičenie vymyslela úžasná spisovateľka, poetka a 
odvážna duša Natalie Goldberg. Zatiaľ som od nej 
prečítala dve knihy - Writing down with bones a Wild mind. 
Wild mind mi pomohla prekonať môj prvý spisovateľský 
blok.  

Toto cvičenie je veľmi jednoduché. Vezmete si papier a 
pero a časovač (kuchynská minútka je super, tiež časovač v 
telefóne). Budete písať a pritom sa snažiť dodržiavať 
nasledujúce štyri pravidlá: 

1. Udržte ruku v pohybe. V tomto bode je nepodstatná 
gramatika, písmo či slovosled. Píšte čo príde, upravovať 
budete neskôr. Dôvod na to je, že väčšinu času, keď 
ideme písať, miešame „Kreatívca“ a „Vnútorného 
kritika“. Obaja sú dôležití, no na začiatku potrebujete 
dostať príbeh von a to dokáže len Kreatívec. Kritik v 
prvej fáze brzdí. Hovorí „nie takto, to znie trápne“ a 
vlastne spôsobí, že ten príbeh ostane vovnútri. Na to, 
aby ste nad ním vyhrali, ho potrebujete predbehnúť. 
Preto píšte a neprestaňte, až kým neskončí čas, ktorý 
ste si na cvičenie stanovili. 

2. Pustite kontrolu. Vaše cvičenie nebude čítať nikto 
okrem vás, pokiaľ im to nedovolíte. Napíšte, čo chcete 
písať. Je jedno, či je to drzé, úprimné, nevhodné alebo 
nechutné. Nechajte slová znieť v ich nahom znení. 

Povedzte, čo chcete povedať. Silu autenticity prekoná 
máločo. 

3. Buďte konkrétni. Nestalo sa to kedysi, stalo sa to 
minulý štvrtok tesne predtým ako som si natrel chlieb 
maslom na raňajky. Nie pes, ale susedov retríver s 
červeným obojkom. Dávajte si pozor najmä na 
pseudopsychologické nálepky. Nie neurotický pán 
odvedľa, ale ujo Slavo, čo každý piatok oslávi víkend a 
o jednej ráno kričí manželke z trietieho poschodia, nech 
mu otvorí. Nie depresívna pubertiačka, ale Klára s 
akné na tvári v čiernom tričku po bratovi, čo píše 
básničky na okraje učebníc. Všetci máme nejaký príbeh. 
Aj vaše vymyslené postavy.  

4. Nemyslite. Viete ako sa hovorí, že prvý dojem je 
pravdivý? Tak prvá myšlienka má najviac sily. V 
bežnom dni málokedy dáme na prvú myšlienku, 
zvykneme sa zastaviť a povedať si „nie, to sa nehodí“ 
(Spoznávate Kritika? Kecá nám aj do života, nielen do 
písania) a potom konáme alebo vyslovíme až druhú, 
tretiu, dvadsiatuprvú myšlienku. Tak tu v cvičení 
nechajte znieť tú prvú. Ako sme si už vraveli, môžete 
písať aj „zakázané“.
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A mám pre vás ešte dve bonusové rady, ktoré vám s týmto 
pomôžu.  

✴
Buďte ku sebe láskaví. Ak na niektoré pravidlo zabudnete, 
len si to všimnite a vráťte sa ku nemu späť.  

✴
Môžete napísať najhoršiu vec v celom vesmíre. Máte to 
dovolené. 

Na začiatok je fajn dať si menej času. Nastavte si minútku na 
15 minút a píšte. Ja vám dám začiatok. 

„Ako malá (malý) som si myslel(a), že nedokážem…“ 

Tak šup-šup do toho! 

Tip na čítanie: 
Ako prvý tip vám musím dať už spomenutú Natalie 
Goldberg a jej knižky, ktoré mňa tak inšpirovali - Wild 
mind (Divoká myseľ) a Writing down the bones (Písať 
až do kostí). Bohužiaľ ani jedna z nich nebola preložená 
do slovenčiny či češtiny. 

V slovenčine odporúčam knižku Čo ak… príbeh o 
nekonečných možnostiach v každom z nás od Kobi 
Yamada. Nie je síce o písaní, ale inšpiruje nielen slovami. 



 

Milí hľadači príbehov, 

tu sa Vaša ukážka končí. Dúfam, že bola pre Vás inšpiratívna. Možno už vidíte prvé vety Vášho príbehu pred sebou. Celý ebook na 
Vás čaká tu. 

Ja posielam ešte jeden pozdrav od múz a prajem Vám krásne príbehové dni, 

Baška

https://kutsveta.sk/produkt/tvoj-pribeh-co-sa-pamata/


BARBORA VANICKÁ 

Spisovateľka, fotografka, psychologička, miluje 
slová, stromy a Vianoce. 

Dlho túžila byť bylinkárkou. V dvanástich rokoch 
prišla na to, že je to povolanie zo starých 
rozprávok a tak dúfala, že jej aspoň príde list z 
Rokfortu. S nosom v zaboreným vo fantasy 
knihách vyštudovala psychológiu a odišla do 
Anglicka, kde zistila, že sa predsa len dá byť aj 
v tomto svete bylinkárkou. Chvíľu ju to bavilo, 
ale rozhodla sa, že by radšej napísala príbeh už 
nie len do šuflíka. 

To sa ukázalo ako dlhá a strastiplná cesta, no s 
úspešným koncom a tak v septembri 2019 vyšla 
vo vydavateľstve Ikar jej prvá fantasy kniha 
Dvere v kúte sveta. Tá v roku 2020 vyhrala 
prémiu za literárnu tvorbu v rámci Ceny Ivana 
Kraska.  

Začína zabŕdať do tvorivého písania a 
nesmierne ju baví vidieť vznikať príbehy ľudí, čo 
o tom dlho snívali. 

Má malého psa menom Sára. 

Na otázku, či jej list z Rokfortu prišiel, nemôže 
odpovedať. ;) 


	PRÍBEH, ČO SA PAMÄTÁ
	Obsah
	3 - 2 - 1 - POĎ!
	TAJNÉ CVIČENIE SPISOVATeľských nindžov
	Barbora Vanická

