
TIP PRO VÁS

Po dlouhé zimě a chladném jaru si 
užívám každého slunečného rána, 
kdy mohu vyběhnout z postele 
rovnou do ranní rosy. Ze snů 

vstoupím přímo do rozkvetlé zahrady 
a spolu se štěbetajícími ptáky se naladím 
na radost a pohodu. A protože mi stojí 
za to, tyhle chvíle radosti v ranní zahradě 
rozvíjet, začala jsem si budovat malou 
stezku. 
 Inspirovaly mě projekty Kneippových 
lázní například v Lázních Jeseník. Nejprve 
jsem si určila místo, kde chodníček v za-
hradě bude. Vedla jsem ho kolem staré 
pumpy, aby byl blízko ke zdroji vody. Pak 
jsem zajela do nedalekého lomu pro kusy 
žulových kostek, které tvoří společně 
s březovými polínky obrubu bránící 
prorůstání trávy. Podloží budoucího 
chodníčku jsem vyčistila od trávy a drnů, 
posypala pískem, aby se materiály lépe 
ukotvily, a pak jsem se otevřela proudu 
inspirace. Nemohu ani popsat, jak vše 
vlastně vznikalo, prostě znenadání přišel 
momentální impulz, který jsem kdykoli 
během dne hned běžela uskutečnit. 

PROPOJENÍ HMOTY I DUCHA
Z původně ortopedického chodníčku se 
stal chodníček ezoterický. Na cestě jsou 
polodrahokamy, spirály i různé symboly, 
například jin a jang. Ty jsem vytvořila ze 
světlých a tmavých kamenů. Jednotli-
vé materiály v chodníčku jsou od sebe 
odděleny březovými polínky nebo většími 
kameny. Použila jsem i lasturky mušlí, 
které jsme nastřádali z různých dovole-
ných u moře. Velké kamenné ptačí pítko 
slouží k osvěžení nohou, oválná nádoba 
pak k namočení rukou až po předloktí. Do 
vody dávám různé květy, podle ročního 
období, aby potěšily vodu i duši. Najdete 
tu i pemzu, která slouží k odstranění tvrdé 
kůže. Některé kameny jsem pomalovala 
voděodolnými barvami, aby byla cesta 
veselejší. 
 Každé ráno se těším, jak vyběhnu 
ven, nejprve se rozchodím v trávě a rose, 
a když nohy opravdu cítím, procházím 
se po chodníčku. Nejraději mám teplé 
placaté kameny, dobře se chodí i po bře-
zových polínkách, skvělou masáž poskytu-
jí smrkové šišky. Drobné kamínky jsou 

trochu nepohodlné, ale vedou k povzná-
šejícímu vodnímu osvěžení. K dispozici je 
i keramická mísa, kterou jsem si vyrobila 
na malé kamínky a minerály. Probírám se 
malými kamínky s různou povrchovou 
strukturou, abych si zlepšila cit v rukách, 
někdy zavřu oči a hmatem hádám různé 
tvary, slzy, srdce, kruhy. Intuitivně se 
zavřenýma očima také zkoumám druhy 
minerálů. Takto osvěžená a probuzená si 
zacvičím pět Tibeťanů a pospíchám na 
zaslouženou snídani.    

TVOŘIVÁ CESTA JAKO CÍL
Ne všechny nápady, které dostanu, usku-
tečním. Chtěla jsem vybudovat i kousek 
pláže – když jsou mušle, mohl by být 
přece i písek. Pak jsem to však zavrhla, 
protože sehnat mořský písek by bylo 
náročné i drahé a stavební písky, které 
jsou u nás k mání, jsou mazlavé, hrubé 
a chozením by se jimi zanášely ostatní 
plochy, zejména vodní lázeň. Stezka je ale 
pořád ve stadiu rozpracování. Například 
dnes jsem na ni přidala různé keramické 
výtvory mých dětí. 
 Možná vás napadne, kolik taková 
cestička stojí. Záleží na tom, co si přine-
sete z přírody a co se rozhodnete koupit. 
Pro začátek můžete mít jenom polínka, 
šišky a drobné kamínky. A těch je volně 
v přírodě všude dost. Pro mě je radost 
tvořit, dívat se i chodit.  

Renáta Kiara VARGOVÁ
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S láskou vybudovaný chodník pro zdraví
Ráda chodím bosa ranní rosou. Když je ráno teplejší, 
stoupnu si pak na vyhřáté kameny a cítím, jak mi teplo 
stoupá do těla. Jednou mě napadlo přidat další kameny 
i různé druhy jiných materiálů – a začala vznikat pro-
cházková cesta za zdravím.


