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Milý Jirko a Stáňo, 
právě jste otevřeli mé paměti. Dominika (nejstarší dcera) mi po 
shlédnutí úvodní stránky řekla, že to vypadá, jako bych zemřela v 
roce 2017.      Naštěstí to víme, že neé. Ale datovat to nějak musím... 

Na titulní stránku jsem vybrala svoje životní motto. Věřím mu a 
má pro mě hluboký význam a moudrost. Jeho pravdivost jsem si 
ověřila v několika klíčových momentech svého života. 

A v duchu tohoto motta jsem se rozhodla celý e-book vytvořit jako 
cestu.  A vy máte jedinečnou možnost si teď některé její úseky 
prošlápnout se mnou.   

Najdete v něm i okamžiky, které nesdílím a které o mně lidé ani 
nevědí. Ale vám je chci teď odhalit. Protože tenhle e-book vzniká kvůli 
vám a pro vás a má svůj význam a důvod. Pro mě je něčím, co nese 
důvěru, upřímnost, otevřenost a lásku. To, co vidím jako základ 
každého dobrého vztahu.  

A také víru. Jeden v druhého, v pokrok, změnu. Víru, že na té své 
životní cestě projdu přesně ta místa, která projít mám a dojdu do cílů, 
které jsou pro mě nachystány. Tak vzhůru na cestu!

Verča
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START
28.11.1974

Při porodu jsem 
málem já i mamka 

zemřely.

Doma na mě 
čekala už 3letá 

ségra, se kterou 
jsme ve všem 
totální opaky.

Z týhle doby si toho moc nepamatuju



DETSTVÍ 

Většinu času jsem 
strávila venku na 

sídlišti s dětmi

Spoustu let jsem
hrála na flétnu a 

byla jsem fakt 
dobrá

Takový to klasický komunistický

v

Chodila jsem taky 
několik let do 

turisťáku a vyhrála 
třeba mistrovství v 
balení baťohů. :-D

Jó, to se teď ohromně
hodí :-D



DOSPÍVÁNÍ Období hledání a sebeprijetí

ZLOM

V září 1989 jsem 
nastoupila do 

prváku na gymplu 
a tam mě taky 

zastihla sametová 
revoluce

Odmaturovala jsem a ještě 1 rok
jsem  studovala ekonomickou

nástavbu

V 16 letech jsem 
se setkala s 

křesťany a uvěřila 
v Boha. Byl to 

obrovský zlom v 
mém životě

To, že jsem se setkala s Bohem, od 
základu změnilo můj život. Poznala 
jsem Lásku, vnitřní uzdravení, 
našla jsem hodnoty a přijala nové 
priority.  

Stala jsem se aktivním členem církve 
Jednoty bratrské, kde jsem také ve 
svých 20 letech poznala svého muže, 
kterého jsem si po 9 měsících 
známosti vzala. Vydželo nám to 17 let 
a troufnu si klidně říct, že mojí 
zásluhou. Když už jsem nemohla, 
odešla jsem. 

v



DOSPELOST A MANZELSTVÍ

Spousta stastných a naplnených let

Bylo to spoustu let aktivní činnosti v 
církvi. Od prodejce knih, který každou 
neděli mluvil na mikrofon k sálu 
plnému lidí a uváděl knižní novinky :-), 
jsem se přes studium biblické školy 
při současném zaměstnání - úklid na 
ZŠ - přesunula až do pozice té, které 
vedla a učila druhé maminky. 

Také jsme si s 
manželem splnili 
sen a 9 měsíců žili 

a pracovali v 
Izraeli

Odjeli jsme tam poté, co jsme poprvé
potratila a prožila jsem tam další

významné momenty na své životní cestě
a ve svém růstu a poznání

v v
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Spousta stastných a naplnených let

DETI

05/2002 DOMINIKA

08/2005 DANIEL

11/2007 SIMONA
Neplánované 

překvápko, avšak 
naplnění životního 

úkolu

Vždycky jsem vnímala, 
že mám mít 3 děti. Po 

porodu Daniela jsem se 
cítila tak zle, že jsem 

řekla, že už potřetí rodit 
nechci, že to nedám. 

Ahá :-D 

Domku jsem 
1.třídu a 
polovinu 

druhé učila 
sama doma.

S dalšíma dvěma malýma 
dětma v zádech

2010 začínám 
podnikat - 

prodej oblečení, 
v roce 2011 
prodej bot 

 

v

vv



ZMENA

zmeny, údolí, spatná i dobrá rozhodnutí

Manželova 
nevěra, starost 
o uživení dětí, 
vyčerpanost, 

smutek, samota

Odchod z církve, 
ztráta přátel, 
pomluvy, naschvály, 
nenávist z manželovi 
rodiny

Rozvod (2013), 
všechny naspořené 
peníze do právního 

sporu a zařízení 
nového domova, 

zadlužení

Odmítnutí mámou, 
život na sílu, snaha 

být statečná, 
hledání, jak dál 

Ač to tady vypadá hodně temně,
bylo to moje rozhodnutí a ničeho

nelituji. Bez tohohle kroku by
moje cesta vedla hodně zle a

zničila by mě jako člověka

v

v v



NOVÉ VECI

vylézání z ulity

02/2015 PzP

Objevení, že je to 
mnohem víc, než 
poznání know-how

Nové hledání, kdo 
jsem a proč tu 

jsem, znovu 
nalézání své 

hodnoty

Hledání toho, co mám v rámci 
PzP dělat, nevzdání se, chápání 

nepochopitelného, poznávání 
nepoznaného. :-) 

Báječné weby a 
konečně 

průlom, zužitkovávám 
vše, co umím a co 

jsem se naučila

Nalezení hluboké důvěry v 
cestu. Že vše souvisí se vším. A 

že věci se dějí v pravý čas.  

v



A CO BUDE DÁL?

tesím se, co prijde

Nepopsaný list. 
Zatím. 

Třeba ho popíšeme 
spolu. 

v v v



O tom, jak vnímám život jako cestu a o tom, že je třeba jít a 
nezastavovat se, klidně se i plazit, jen nezůstat stát. A o tom, že nikdy 
nevíme, co na nás čeká za zatáčkou, si můžete přečíst v tomto 
článku. 

Verča

Doufám, že jste si zhuštěnou cestu mým životem užili a       třeba 
sami zavzpomínali na některé okamžiky svého života.

Mějte se prima a přeji vám šťastné rozhodnutí při výběru vašeho 
nového rodinného člena. 

https://veronikamasinova.cz/zivot-je-cesta-poselstvi-pro-vas-nejen-na-rok-2017/

