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Jsme na Srí Lance

JEDINEČNÝ PŘÍBĚH BEZ CENZURY
JAK JSME SI SPLNILI SEN

Každé ráno máte dvě možnosti.
Dál spát se svými sny, nebo se probudit a jít za nimy.
My jsme se rozhodli jít a každé ráno za to děkujeme...
a co vy?
Děkujeme ti za stažení našeho eBooku, který jsme
napsali pro Tebe a další lidi, se kterými rezonuje
rozhodnutí jít si za svým snem a žít tak naplno.

Prohlášení: Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez
souhlasu autora je zakázáno a je porušením autorského zákona, které může být stíháno.
Děkujeme za pochopení a respektování tohoto sdělení.

Tvořeno s láskou
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Kdy to začalo?
Píše se rok 2015 a nám je 25 let. Oba jsme udělali velká rozhodnutí, které nás svedli na stejnou cestu. A tak jsme se tento rok
na srazu vodáků poznali. Byla to náhoda nebo osud? Nevíme, ale bylo to, jako když uhodí blesk. Spustila to exploze lásky,
která nešla zastavit. Stal se z nás zamilovaný pár.
Za necelé dva měsíce přišla velká rána a to byla krize. Má to vůbec mezi náma cenu? Měli jsme letět na naší dovolenou snů,
ale byl konec. Chtěli jsme zrušit letenky, ale to nebylo možné. Nakonec spolu odlétáme a ani jeden nevíme co nás tam čeká a
jestli nás vůbec ještě něco čeká...
Poprvé jsme byli (ne)spolu v Indonésii a to na celý měsíc. Ale jako kamarádi, nebo jak? Osud tomu chtěl jinak a ještě o to víc
jsme se tam do sebe zamilovali.

POMALU JSME SI ZAČALI
UVĚDOMOVAT, ŽE CHCEME ŽÍT JINAK

Sedíme v letadle na cestě domů a říkáme si: To

ČÍM TO BYLO?

dovolenou do Čech. Oba na stejný vlně, oba se

Změnou prostředí, pořádným odpočinkem, splněným

tomu vesele smějeme. A co je na tom

snem poznat exotiku nebo i to, že vidíme jak se žije

nejkrásnější? Že se to v budoucnosti doopravdy

jinde? Ano, a mnohem víc. Otevřelo nám to oči!

stane skutečností.

by bylo úžasný žít v tropech a lítat na

Nejen, že to bylo všemi těmi podněty, ale především
jsme začali toužit po svobodě.
Tvořeno s láskou
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Návrat do reality
Návrat do reality, návrat do práce. Určitě to znáte, to slovo sakra mě se nechce, jak já bych si tu dovolenou ještě
prodloužil/a a ten pocit, že ráno zase musíte vstát a mít pořád dokola to samé...
Přesně to jsme prožívali. Nechtělo se nám a byli jsme nervozní. Pocit jako když máte jít první den do nové práce,
kde vás čeká neznámá budoucnost. Byli jsme plný zážitků a touhy po svobodném životě, kde není shon, nejede
se na výkon... a vše plyne svým přirozeným tempem. Nemohli jsme to ztratit.

A tak to přišlo:
Znáte ten pocit, kdy Vás napadne něco, co vámi zarezonuje? Víte, že když to neuděláte hned TEĎ, tak pak už
nikdy? Máme dvě možnosti: vstát a jít si za svým snem, nebo zůstat a dál snít. Chtěli jsme změnit náš život,
vystoupit z kruhu, kterému říkáme jistota a opustit svou komfortní zónu.
A tak jsme si řekli:

TEĎ nebo NIKDY
Začali jsme naše sny pomalu ale jistě realizovat... ptáte se jaké sny?

Tvořeno s láskou
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Projekt: Jsme v pohybu
Náš první projekt, myšlenka, vize a také cíle:

Cestovat a sdílet na blog nás příliš nebavilo,

cestovat, inspirovat a dát o sobě vědět.

nevěděli jsme jak to udělat, aby nám blog začal
vydělávat.

Začali jsme vytvářet web, plánovat a vymýšlet o
čem budeme psát. Řekli jsme si: našetříme si

Z pronajatého bytu jsme měli 8.000 tisíc korun

200.000 tisíc korun. Povedlo se! Balíme kufry.

měsíčně. Oba jsme měli aktivní živnostenský list,
takže to sotva pokrylo měsíční splátky na sociální a

Kam poletíme? Chtěli jsme na Srí Lanku, ale než

zdravotní pojištění.

jsme si koupili letenky, osud to chtěl jinak.
Chtěli jsme si najít práci přes internet. Věřili jsme
Odletěli jsme na Sardinii, kde jsme dostali

tomu, že něco najdeme, nebo vymyslíme. Ale nic.

zdarma ubytování v apartmánu za to, že ho
budeme nabízet k pronájmu.

Peníze nám docházeli a my věděli, že tohle není
naše cesta. A tak jsme znovu na rozscestí....

V dubnu 2017 jsme pronajali náš byt a vydali se
na tři měsíce na ostrov Sardinie. Velmi rychle
nám došlo, že nejsme na tom správném místě.
Co tedy dál, co budeme dělat?
Tvořeno s láskou
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BYL TO VELKÝ KROK DO NEZNÁMA, KTERÝ JE
POTŘEBA NĚKDY UDĚLAT PROTO, ABY SE VÁM
MOHLA UKÁZAT DALŠÍ CESTA.
A TOU CESTOU BYLA
SRÍ LANKA

Tvořeno s láskou
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Přišel nápad a to velký nápad. Byl odvážný a pořádně bláznivý!
Leželi jsme na Sardínii na pláži a přes to nám mráz

Ale kdo by tohle poslouchal? Je to náš sen a my do

běhal po zádech. Uvědomovali jsme si souvislosti...

toho jdem!

prodáme všechno co máme, včetně naší jistoty bytu.
Koupili jsme si zpáteční letenky a vrátili se na konci
dubna zpátky do Čech. Těšili jsme se, že vyrazíme na
Srí Lanku. Jo!!!

A co naši přátelé a rodina?
Tak to je hustý! Vždyť ani nevíte jak ta Srí Lanka
vypadá :-D
- Martin
To ste se zbláznili? To je teda pěkně šílenej

Chceme postavit dům a rozjet ubytování. Srdce nám
bušilo v rytmu: To je ono! To je naše podnikání.

nápad!
- Bára
Cože? To myslíte vážně? To ste se zbláznili?
- Mamka

V Čechách začalo plánování a vymýšlení jak to
všechno uděláme a uskutečníme.

Šel bych do toho hned.
- Taťka

Kontaktovali jsme pár lidí, kteří Srílanku znají a
zjišťovali jsme jak na to. Většina lidí nám radila ať to
neděláme, je to bláznovství.
Tvořeno s láskou
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Jó kdybych na to měla věk, tak jedu taky.
- Babička
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Co nás to napadlo, zbláznili jsme se?
Říkali ať si tam nejdřív pronajmem baráček a vyzkoušíme to, ale s něčím takovým jsme se nechtěli spokojit.
Věděli jsme, že to není nic pro nás. Měli jsme velký sen, chtěli jsme mít přesně to, co jsme si vysnili. Jediná
cesta je stavět!
Zatímco nejbližší přátelé nadšeně říkali, že je to zajímavý nápad, zbytek rodiny a mnoho dalších nás
zrazovali. Opravdu to máme dobře promyšlené? Co to je za šílený nápad? Zbláznili jsme se?

Zbláznili!
Prodali byt, věci, zabalili svůj život do 4 kufrů a odletěli na Srí Lanku.
S naším snem - Jsme na Srí Lance

Tvořeno s láskou

- © Jsme na Srí Lance 2019

8/10

Jedinečný příběh bez cenzury

Jsme na Srí Lance

Požádal jsem ji o ruku a tak se stala ženou mého života...
Takže dělejte věci, které vás činní šťastnými a užívejte života jak jen to jde. My jsme v tuto chvíli nemohli být
šťastnější.

Pár slov nikoli na závěr...
Něco takového přejeme každému. Aspoň to zkusit. Zažít, jaké to je. Postavit se na vlastní nohy a vydat se do
neznáma. Dát život svému nápadu, který je zatím jen v našich představách.

Příběh bez cenzury bude pokračovat...
Tvořeno s láskou
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Budeme rádi za vaše reakce na náš příběh

NAPIŠTE NÁM

Zaujali jsme vás?
Pokračujte ve čtení na našem blogu.
BLOG

Nebo za námi rovnou přileťte
a prožijte s námi Srí Lanku
LETÍME

Budeme vděčný za sdílení
Tvořeno s láskou
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Děkujeme vám
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