Vážení klienti, milí blízcí kolegové,
ráda bych Vám poděkovala za důvěru, se kterou se na mne obracíte, i se
kterou mne zvete do svých osobních i rodinných příběhů. Je mně ctí Vás
doprovázet a skrze vlastní i Vaše příběhy tříbit životní moudrost a zrát stále
ke hlubší pokoře, vděčnosti, lásce a míru.
Někdy jsem jen tichým svědkem Vašeho života, úspěchů, krize, rození i umírání a jindy
aktivním průvodcem vnášejícím spirituální rozměr do toho všeho. Ze všech těchto rolí se
velmi učím. I díky Vám nemusím chodit do kina, divadla, číst beletrii, vyhledávat
dobrodružství a jakkokli jinak sytit své emocionální tělo. I díky Vám mohu v soukromí
vést ztišený, skromný a přesto naplněný život. Dostávám od Vás mnoho impulzů,
v jakých oblastech se dále vzdělávat, jakou kvalitu v sobě rozvíjet nebo i naopak, čeho se
ve správný čas vzdát. Toto vše naplňuje můj profesní i osobní život velkým smyslem
a svým způsobem i neustálým vývojem.
Jelikož mně na srdci a hluboko v mé duši leží i otázka „Jak to osobní souvisí s tím
kolektivním“, je další rozměr mého poslání zaměřen právě na systémová a kolektivní
témata. Na to, jak systémy a cykly, které nás přesahují, ovlivňují naše osobní životy
a obráceně, jak tím osobním vědomě či nevědomě utváříme to kolektivní. Kam se tedy
ubírá kolektivní vědomí můžů, žen, našeho národa, Evropy, současné civilizace? Kam se
ubírá evoluce? Jak planetární cykly v naší sluneční soustavě určují náš vývoj? Je naše
galaxie živá a je součástí živého Vesmíru, který i my svým miniaturním podílem
spoluutváříme? Jsme sice individualitou, ale jsme zároveň i univerzalitou? Jak se pustit
či vědomě přerůst individualismus, egocentrismus a antropocentrismus a proměnit jej
v oprvadový altruismus a agapé? Jak zpět vstoupit do přirozeného spojení s naší Zemí
i Vesmírem a zároveň toto spojení vědomě žít? Jak kolektivně spočinout v celostním –
holistickém vědomí? A jaký to vše má vliv na naše bio-psycho-socio-spirituální zdraví?
Proto také mnoho mých neziskových aktivit je zaměřeno na průzkum těchto témat a na
vnášení vědomí do otázek „Jak vést holisticky vědomý udržitelný život“ „Jak žít
v synergii“ „Jak tvořit harmonii a mír“ „Jak se proměnit z Člověka rozumného
v Člověka moudrého“
Děkuji, že i díky Vašim finančním příspěvkům i větším darům, vašim vkladům i vaší
inspiraci mám sílu a energii, mohu tvořit či spolutvořit neziskové projekty jako např.:
Sněm pro podporu globálního holistického vědomí
Synergii k uctění jarní a podzimní rovnodennosti
Happening Ticho pro mír a sázení Stromů Míru
Festival vědomého manželství a partnerství VĚD – MA
Letní poutní cesty
Stavění kolektivních systemických konstelací
Mírový poradní kruh
Realizovat produkci mírové modlitby (která se brzy z tvorby vynoří)
Realizovat výstavu Synergické životvorby
Velmi pomalu nechat vyvěrat z mého nitra knihu (její cesta bude ale ještě dlouhá)
Utvářet videoprůvodce půstem a pránickou cestou (který se snad letos zrodí)
Založit rodinný Nadační fond Homo Sophis a připravovat projekt
Locus Naturalis, Chráněný prostor a Chráněné soběstačné žití
Velmi si vážím Vás jako účastníků či návštěvníků těchto projektů a jsem vděčná za
nadšení a invence mých kolegů – spolutvůrců a duší spřízněných . Tímto děkuji
a vynáším velké uznání za krásně plynoucí synergickou spolupráci Markovi Bednářovi,
Katce Špačkové, Marii Pápolové, Lucii Pospíšilové, Katce a Radimovi Chytrovým,
Robertovi Zítkovi, Lence Horové, Lině Nové, Valérii Jakubíkové, Daně Šitnerové a mé
drahocenné rodině – Tomášovi, Adamovi a Elišce.
Děkuji, vážím si Vás a ctím Vás.
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S vírou v Ráj na Zemi Soňa Hájková

