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a intenzita, 
se kterou 
se zjevovaly, se 
zvyšovala, Některé byly 
i kovové, pohybovaly se, byly 
zvláštní, živé. Sny se mi líbily, ale nechá
pala jsem je. Při procházkách přírodou 
začaly z květin vystupovat různé pulzující 
barevné kulaté obrazce. Nevěděla jsem, co 
se děje, a pomyslela si, že se asi do kance
láře nebudu moct vrátit. Nevěděla jsem, 
co mám dělat. Jednou jsem vzala do ruky 
pastelky a kruhovou symetrii nakreslila. 
Sny přestaly, cítila jsem úlevu a zjistila, že 
k sobě s těmi barevnými kolečky patří
me. Něco se propojilo, pochopila jsem, 
že je mám kreslit a že spolu máme dost 
společného. Tou dobou jsem však také 
začala cítit velkou bolest na duši a smutek 
a hledala jsem, odkud pochází. Kreslila 
jsem dál a jednou jsem obrázky ukázala 
přátelům. Řekli, že se jedná o mandaly. 
Nezkoumala jsem, co jsou mandaly, šla 
jsem za prožitky, které mi přinášely. Po 
několika letech mě napadlo, že by z nich 
měly vzniknout karty pro ženy.

Ale nebylo to hned…
Celý proces tvorby karet a knihy trval 
deset let a bylo to intenzivní, hluboké, 
ale také velmi náročné. Cítila jsem cestou 
spoustu ohromné bolesti žen, se kterými 
jsem mluvila, žen z mé rodiny i všech žen, 
nahromaděné v čase. Rozhodně jsem si 
jen tak nekreslila. Byla to krásná práce, 
ale občas jsem si říkala, že to možná ani 
nedokážu. Že vše, co při tom cítím a pro

žívám, je na 
jednu Marti
nu moc.
 Když jsem 
si uvědomila, 
že vznikají 
karty pro 
ženy, bylo pro 
mě důležité, aby 
zůstaly nohama na 
zemi, aby pojedná
valy o každodenních 
tématech a oblastech 
života, které každý den zas 
a znovu vylaďujeme. Je to cesta že
ny k sobě, ke své přirozenosti a tvořivos
ti v rámci každodenního vylaďování této 
cesty s naplňujícím povoláním, partner
stvím, mateřstvím, péčí o teplo domova 
a s dalšími oblastmi, které k životu ženy 
patří. Karty i kniha, která je jejich součástí, 
by měly sloužit k tomu, aby si každá žena 
dovolila naslouchat i svému vnitřnímu 
hlasu a jít svou cestou, ovšem zároveň 
s respektem ke vztahu k muži.

Co je tedy tvým životním posláním?
Pečovat o jemnou ženskou esenci, o něhu, 
jemnost a láskyplné vyzařování jako 
důležité ženské kvality. Spojovat se se 

svým vnitřním hlasem a kromě své hlavy 
naslouchat i srdci, pocitům a svému tělu 
a tento pohled sdílet s ostatními. Také 
pracuji na hřejivém spojení mezi lidmi 
a rozpouštění už přežitých vzorců a zátěží. 
Těší mě vytvářet prostor, ve kterém se 
ostatní cítí dobře a mohou být sami se
bou. Jako důležité vnímám ukázat radost 
ze sounáležitosti mužů a žen.

Mandaly nejen maluješ, ale vytváříš ze 
všech možných přírodních materiálů – 
květin, šišek, lasturek, často je kombi-
nuješ. Co ti tvorba přináší? Tedy kromě 
toho, že jsou krásné?

Odmala mám ráda přírodu, její symetrie, 
proměny ročních období, cykly. Vnímání 
přírody dává lidem obrovskou sílu. Výroba 
mandal z přírodnin mě tedy baví a napl
ňuje. Když jsou hotové, potěším se s nimi, 
nechám je na sebe něja
ký čas působit, pak si je 
třeba vyfotím a materi
ály na ně použité zase 
vrátím do přírody.

Renáta Kiara 
VARGOVÁ

Čím jsi chtěla být jako malá holka?
V dětství učitelkou a pak zpěvačkou. Na 
střední škole malířkou a psycholožkou. 
Zpívala jsem, chodila do sboru, hrála na 
kytaru.

Proč ses tedy rozhodla studovat vyso-
kou školu ekonomickou?
Studovala jsem nejprve střední ekonomic
kou školu a v tehdejší době byly potom na 
výběr prakticky pouze dvě vysoké školy, 

ekonomka a práva. Rozhodla jsem se pro 
ekonomku.

Jak ses tedy dostala ke své současné 
tvorbě?
Po studiu jsem nastoupila do malé česko
americké firmy, práce mě bavila a líbilo 
se mi tam. Byla to doba, kdy jsme mohli 
cestovat, podnikat, dostat se do význam
ných pozic. To otevření světu začátkem 
devadesátých let bylo nádherné. Ale 

cítila jsem, že svůj potenciál nevyužívám 
naplno. Slyšela jsem velmi intenzivně svůj 
vnitřní hlas, který říkal: „Tohle není tvoje 
cesta.“ Vdala jsem se, narodily se mi dvě 
dcery a mateřství jsem si užívala. Když 
byly dcery větší, začala jsem pracovat na 
částečný úvazek, překládala jsem. Později 
jsem se chtěla vrátit na plný úvazek do 
kanceláře. No a pak se to stalo.
 Do snů mi vstoupily kruhové symetric
ké obrazce různých barev, tvarů, materiálů 

Potkala jsem ženu, kterou 
z jejího běžného pracovního 

a rodinného života doslova 
vytrhlo poselství, které do-

stala prostřednictvím svých 
snů. Martina Slabá snové 
obrazy, které jí postupně 

proměnily život, začala ma-
lovat, prožívat a sdílet.

Život malovaný
z poselství snů


