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Markéta Čepická Daňhelová
Její dětství je spojené s Dismanovým souborem 
a několika hlavními rolemi v rozhlasových 
hrách a televizních vysíláních pro školy. Mohli 
jste ji taky slýchat v rádiích Rio, Golem a Evropa 
2. Mluvila i k divákům Primy a České televize. 
Několik let byla šéfeditorkou tohoto časopisu 
a píše pro nás stále, stejně jako její muž – Mirek 
Čepický. Markéta prošla v posledních letech 
nepříjemnou diagnózou i přívětivou proměnou 
– a to jak zvenku, tak zevnitř. I proto vymyslela 
„Živiny pro tělo i duši“ a pomáhá lidem najít to, 
co hledají.
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Někdy působím praštěně, 
ale jsem to víc a víc já…
„Někdy jsem případ pro doktora Chocholouška,“ tvrdila jsem asi před pěti lety Markétě 
Čepické, když se mnou dělala rozhovor v kavárně kousek od Pavláku. Tehdy by mě 
nenapadlo, že za pár let budu sedět u Markéty doma, diktafon bude namířený na ni a já 
budu naslouchat příběhu, který se v lecčems podobá tomu mému.

„Ty jsi tak kláásnej pejsek,“ šišlám na chlupatého pětiměsíč-
ního čtyřnožce, mezitím co Markéta vaří kávu v kuchyni plné 
zdravě vyhlížejících potravin. Australský ovčák Loki a tělu 
prospěšnější strava nejsou jediné změny, které rodina Čepic-
kých v posledním roce přijala. Usedáme s Markétou do její 
„kanceláře“, kde se snoubí klasické pracovní prostředí s anděl-
skými soškami a Markétinými kresbami andělů. Ta místnost 
nápaditě ukazuje obě tváře její uživatelky – tu ryze praktickou 
i tu svobodomyslnou, takovou andělskou. Tu, kterou byste 
u ní ještě před nedávnem nečekali. Tu, která asi nejvíce sym-
bolizuje onu změnu…

Markét, když jsme se sešly před pár lety, abys zpovídala 
ty mě, měla jsi na mě přesně vyměřený čas, byla jsi hodně 
ve spěchu. Teď připravuješ vlastní kombuchu, chodíš ven se 
psem, maluješ anděly… všechno je jinak.
To je rozdíl, co? (směje se) A to před pár měsíci jsem byla ještě 
ve větším klidu.

Já si na to vzpomínám, ale pojďme 
vzít ten tvůj příběh od začátku. Ty jsi 
patřila mezi rozhlasová Dismančata, 
viď?
Ano, to bylo úžasné – v tom rozhlaso-
vém souboru jsme byli všichni podobně naladění, hráli jsme 
krásná představení, byli jsme z podobných rodin, ze stejné 
bubliny. Přátelství nám dokonce vydrželo dodnes, s lidmi ze 
souboru se scházím a moc ráda na to období vzpomínám. 
Určitě i díky zkušenostem z Dismaňáku jsem se pak o mnoho 
let později hlásila na DAMU. Jenže mě nevzali.

A to tě pak dostalo někam úplně jinam?
Přesně tak. Moji rodiče jsou ekonomové – táta na Vysoké 
škole ekonomické dokonce přednáší. A mně šla vždycky 
matika. Takže když mě nepřijali na DAMU, nastoupila jsem 
na VŠE. Asi i proto jsem pak na dlouhá léta zakotvila v ekono-
mické redakci České televize.

Odtamtud jsem tě podle vzhledu znala i já.
Pár lidí z ulice mě kupodivu ještě nedávno poznávalo – ne-
vím, jestli to bylo díky zpravodajství nebo Třinácté komnatě, 
kterou jsem pak taky točila. Každopádně jsem dlouho měla 
pocit, že do ČT patřím, že právě tam je to moje místo.

A tuším, že teď řekneš, že to tak ale nebylo…
Ne, byla to skvělá škola a měla jsem si ji prožít, ale pak už to 
nebylo „to moje“, už jsem se měla posunout dál. Zkouškou 
asi byly obě moje mateřské, kdy jsem se chtěla vždycky brzy 
vrátit do práce, ale už jsem tam měla jakoby zavřené dveře. 
Jenže já to nebrala jako ukazatel změnit směr, nedala jsem 
se a vždy jsem ty dveře prorazila, abych se tam mohla vrátit 
zpátky. A proto když mě šéfredaktor chtěl po druhé mateřské 
přesunout na jinou pozici, tak jsem byla hrozně naštvaná. 
Měla jsem dokonce pocit, že mu to nikdy neodpustím. Dneska 
se tomu dost směju.

Čemu přesně?
Tomu přístupu, že nikdy někomu něco 
neodpustím. Teď vím, že odpouštění je 
základ, aby ses mohla cítit spokojeně 
a uzdravovat se. A směju se i tomu, že 
jsem myslela, že tam patřím! Přitom 

jsem měla spoustu znamení, že tam nemám co dělat. Jenže 
tehdy jsem jim vůbec nenaslouchala.

Jaká to byla znamení?
Třeba mě pořád bolelo v krku, fakt permanentně! Špatně se 
mi mluvilo, špatně se mi četly zprávy. Ale tomu jsem zkrátka 
tehdy nevěnovala pozornost.

A čemu jsi tu pozornost tedy věnovala?
No, asi spíš tomu mému egu! Kamera, prestiž. Dodneška, když 
řekneš, že jsi pracovala v televizi, tak to každého zaujme! 
Dodneška mě občas někdo na ulici zastaví s tím: „Vy jste mi 
odněkud povědomá…“ Takže i když už jsem nebyla ve zpra-

 Odpouštění je základ, 
aby ses mohla cítit dobře 

a uzdravovat se. 

Text: Petra Lazáková
Foto: Veronika Daňhelová, 

archiv Markéty Čepické
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nepodceňujte to… Nebylo to nic příjemného. K tomu jsem se 
u těch lékařů cítila fakt nekomfortně. Dokonce až tak, že když 
mě poslali na předoperační vyšetření, tak jsem tam nešla. 
Už jsem měla termín do Vinohrad, ale zavolala jsem tam, 
že nepřijdu. Oni ať prý zavolám, až budu moct… a já už tam 
nezavolala.

Ale takové rozhodnutí vyžaduje velkou odvahu! Na jedné 
straně máš autoritu těch lékařů s jejich zkušenostmi 
a statistikami a na straně druhé tvůj pocit opřený asi čistě 
o instinkt…
Já vlastně sama nevím, kde se to ve mně vzalo. Kdyby to byl 
už nádor, možná bych tu odvahu neměla. Možná tím, že jsem 
věděla, že ještě mám nějaký čas, že to není tak akutní, tak 
jsem to udělala. Určitě tam hrálo roli i to, že ty předrakovinové 
buňky jsem měla už jednou před Samovým porodem. Tehdy 
to lékaři museli nechat být. A na kontrole po porodu pak zjis-
tili, že se s nimi tělo vypořádalo samo.

Takže sis řekla – když to jednou vyšlo, vyjde to i podruhé?
Ani ne tak, že to „vyšlo“. Spíš jsem uvěřila v to, že moje tělo je 
schopné to zvládnout, uzdravit se, když mu v tom pomůžu. 
I když mi doktoři říkali, že tehdy jsem byla mladá, že to teď 
nemusí být už tak snadné. Ale já jsem si zkrátka připadala, že 
jsem pro ně číslo ve statistice! Nebyla jsem tam coby „já Mar-
kéta“. Oni se mě nezeptali – co jste ochotná pro to udělat, aby 
to bylo jinak? Nebyla jsem pro ně individualita. Tak jsem si za-
čala zjišťovat informace. Když jsem si pak chtěla vyzvednout 
zdravotní kartu, abych mohla jít k paní doktorce Máslové 
na psycho-gynekologii, tak mi ji najednou nechtěli dát! Mně 
to přišlo až symbolické – jako že nechtějí, abych měla zdraví 
ve svých rukou. Nicméně tu kartu jsem nakonec získala, 
a tím jsem tak nějak symbolicky převzala plně zodpovědnost 
za svoje zdraví. Držela jsem ho ve svých rukou.

A co ti na to tehdy řekla paní doktorka Máslová?
Řekla mi: „Přijde mi, že svůj život tak trochu malujete pro 
okolí narůžovo, Markéto. Máte-li si něco z té konzultace 
odnést, tak skutečně buďte svobodná Markéta.“ A to ve mně 
ohromně rezonovalo! To nejdůležitější bylo začít myslet pře-
devším na sebe – nebýt jen matkou, manželkou, pracovnicí, 
ale také tou svobodnou Markétou, ke které mě vybídla právě 
paní doktorka.

To mohlo být ale pěkně těžké nastartovat takovou změnu – 
co jsi tedy dělala?
Postupně jsem změnila stravu a kromě té paní gynekoložky 
a jiných terapií jsem začala pravidelně chodit na homeopatii 
k Slávce Ochotnické. Taky jsem s ní dělala rozhovor do PDČ. 
Slávka mi byla obrovskou podporou, i psychickou. Šla jsem 
vlastně proti rozhodnutí odborníků, a to ani doma nechápali: 
„Jak to, že jsi do té nemocnice nešla???“ Ono se fakt nenosí 
neposlechnout doktory. Jasně, že jsem měla obavy. Ale mě 
to do té klasické medicíny nějak nepouštělo, prostě to jinak 
nešlo. Takže jsem si studovala všechno možné, myslela víc 
na sebe, na svůj vnitřek, poslouchala se, kreslila si léčivou 
kresbu…

Kdy ti došlo, že tohle byla pro tebe ta správná cesta?
To asi nebyl jeden klíčový moment… (přemýšlí) I když teď mě 
napadá, že možná je tam jeden okamžik! Těsně před Váno-
cemi jsem jela na další kontrolu k výbornému plzeňskému 
gynekologovi. Moc se mi tam nechtělo, odkládala jsem to dva 
měsíce. Cítila jsem, že už jsem v pořádku, že není co řešit, ale 
nakonec jsem se rozhodla jet. A když jsem si pak volala o vý-
sledky, sestřička mi řekla: Naprosto v pořádku, samé jedničky!

vodajství, tak jsem se v televizi snažila aspoň drápkem držet 
přes tu Třináctou komnatu. Rozumíš, jako když tě opustí mile-
nec a ty si necháváš jeho číslo. (smějeme se) Trvalo mi dlouho, 
než jsem ten drápek uvolnila.

Myslím, že rozumím – měla jsem to takhle s Rozhlasem. Ta 
práce mi dávala mimo jiné pocit, že dělám zajímavé věci pro 
důležitou instituci, dodávala mi sebevědomí. Jenže když je 
sebevědomí z velké části opřeno o to, co děláš, tak je dost 
vachrlaté a pomíjivé… Když odejdeš z té práce, tak si ho 
musíš zase budovat.
Přesně tak! Takové sebevědomí se rozprskne, jak když píchneš 
do balonku, a najít pak tu opravdovou vlastní sílu je docela 
makačka. A zpřetrhat nitky s tou prací, to byl u mě fakt dlouhý 
proces. Při odchodu jsem hodně bulela, byl to pro mě velký 
zásah právě do toho sebevědomí. Představ si, že jsem se při-
stihla, že mám furt zaťatý zuby! Nebo na mě zatroubilo auto 
a já se rozbrečela.

A jak ses z toho dostala?
Velmi postupně. Vlastně mi asi pomohlo, že mě oslovila Péťa 
Kruntorádová, kterou jsem znala spolu s Monikou Valentovou 
z Evropy 2. Péťa mi tehdy řekla: „Ty teď nemáš co dělat a my 
máme takový fajn projekt – pojď, budeš pro nás psát.“

To byl ale velký zvrat – z toho mediálního kolosu, jakým ČT 
bezesporu je, do Pravého domácího časopisu, ne?
Hlavně obsahově! Já do té doby jela zprávy – jak nám roste 
ekonomika, tedy hrubý domácí produkt, díky tomu, že si lidé 
kupují nová auta. A PDČ najednou psal o hrubém domácím 
štěstí. Připadala jsem si ze začátku trochu mimo. Tak jsem 
začala psát o jednodušších tématech – můj první článek byl 
o kompostování.

I přes tyhle pocity ses ale nakonec stala šéfeditorkou 
časopisu a několik let jsi mu každý měsíc dost významně 
pomáhala na svět.
Zní to trochu paradoxně, ale ono to tak nějak vyplynulo. Šéfe-
ditorkou jsem byla, myslím, něco přes tři roky. Bylo to úžasný 
tvůrčí období a moc ráda na něj, i na úzkou spolupráci s Péťou 
a Danem, vzpomínám. Pak už se to taky naplnilo a já potřebo-
vala zpomalit. Rozhodně mě ale čtení všech těch textů hodně 
posouvalo a čerpám z nich dodnes. Prdočas prostě mění lidi… 
to musíš vědět sama.

To je pravda. (smějeme se) Pokud ale vím, tak ten vytoužený 
klid stejně nenastal.
My jsme totiž do toho všeho začali stavět dům, což je krásný, 
ale taky stresující projekt. Před jeho finalizací jsme dva 
měsíce bydleli u našich ve 2+1. Šest lidí… asi si dokážeš před-
stavit, že to zrovna ideální nebylo. Taky jsem začala pomáhat 
Mírovi v jeho komunikační agentuře. Takže jsem znovu najela 
do toho kolotoče.

A tehdy přišel ten zdvižený ukazováček ve formě nepří-
jemné diagnózy?
Ano, doktoři mi sdělili, že mám předrakovinové buňky na dě-
ložním čípku. Ta diagnóza nebyla tak závažná, ale to víš, že to 
nebylo nic příjemného a objevovaly se různé strachy. K tomu 
mě doktoři dosti děsili – tady jsou statistiky, a ve vašem věku, 

 Já jsem si zkrátka 
připadala, že jsem pro ně 

číslo ve statistice! 
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Samé jedničky?
No, fakt! Moje tělo se dokázalo uzdravit, vyléčit se.

Ale jak se to asi stalo?
Věřím, že tou psychosomatickou prací na sobě, změnou stravy 
a teď jsme u té praštěnosti – takže přiznávám, že i energetic-
kým léčením a léčivými láskyplnými vibracemi. A musím říct, 
že jsem na ten výsledek vlastně docela pyšná.

Takže to znamená, že jsi „za vodou“?
Věřím, že ano. Dobré je, že už vím, jak na sobě pracovat, co 
zabírá, co je potřeba. Už se tomu snažím předejít, tak snad už 
nebude důvod, aby mě ta nemoc navštívila znovu.

A proč tě navštívila tehdy, Markét?
Protože jsem neposlouchala sama sebe. Protože jsem nebyla 
svobodná. Protože jsem se nevěnovala sama sobě. A to jak 
po tělesné stránce, co se týče třeba stravy, tak po té duševní. 
Měla jsem asi taky poznat to, co mám skutečně dělat.

Takže happyend? Pak jsi našla to „svoje“?
Tak rychle to zase nešlo. (směje se) Díky té cestě k sobě samé 
jsem najednou zjistila, že už mi nejde pracovat pro komuni-
kační agenturu mého muže, a dostala jsem se do bodu řek-
něme vyhoření, kdy jsem si ani nemohla sednout k počítači. 
To byl tedy asi další zlom. (chvilku váhá) Neříkám to úplně 
všude, kde by to třeba lidi nepochopili, ale do PDČ určitě 
můžu. Rozhodla jsem se pak zajít „na čtení“ ke Světle Hoření, 
kterou naši čtenáři znají z jejích textů. Světluška má dar čtení 
z energetického pole. A já jí tehdy řekla: „Tak co je, sakra, to 
moje životní poslání? Já ho furt hledám a ono nikde…“ (směje 
se) No, řekla jsem jí to s větší pokorou, samozřejmě.

Co ti na to odpověděla?
Ona na to: „Markéto, ty chceš zmrzlinu, ale nemáš kornoutek! 
Ty furt jedeš v nějakém kolotoči! Zahoď mobil do kanálu, za-
klapni počítač, a teprve až se začneš nudit, tak zjistíš, co máš 
dělat. Vydrž do léta, pak ti to začne chodit.“

Takže žádná zmrzlina, ale nejdřív hledání kornoutku? :) 
A několik měsíců! To pro tebe musel být docela šok, ne? 
Chtělo se ti do toho?
Odcházela jsem od ní a dva dny jsem brečela, vážně! Já že 
mám můj novej iPhone hodit do kanálu? Já mám zaklapnout 
počítač, který mě živí? A jak to řeknu svému muži?

To si právě říkám – co na to Míra?
Koukal jako puk: „Jak si to jako představuješ, že nebudeš nic 
dělat?“ Jasně, že jsme si prošli vysvětlováním, ale Míra byl 
skvělej. Nakonec mi ten prostor dal, i když nikdy to nebylo 
tak, že bych nedělala vůbec nic. Vždycky jsem nějaký příjem 
měla, ale výrazně jsem práci omezila. Tehdy jsme třeba 
zrovna jeli na hory do Alp, a já si s sebou poprvé nevzala 
počítač! My jsme na každou dovolenou brali noťas a pracovali 
jsme tam. No, chápeš to? Tehdy to bylo nastavený tak, že Mi-
rek musel být neustále k dispozici. Takže teď to bylo všechno 
na něm, já jsem nemohla.

A co děti – jak ty to braly? To musela být i pro ně velká 
změna!
Světla mi tehdy říkala: „Vždyť vy v tom jedete vlastně všichni 
– vy tam doma nemáte vůbec klid! Pořád online! Na víkend si 
zavřete mobil do skříňky a jděte na celý den na výlet a večer 
hrajte hry.“ Takže si dokážeš představit, jak na to asi děti v pu-
bertálním věku reagovaly. Opravdu nebyly rády, že jsem byla 
u Světly. (smějeme se)

Chceš říct, že jste opravdu výletili a po večerech hráli hry?
Ona do toho vstoupila korona, takže všechno bylo trochu ji-
nak, ale v podstatě ano. A já jsem skutečně odpočívala, hodně 
četla, byla na několika kurzech, pár měsíců jsem nekoukla 
na Facebook a na e-mailech jsem byla úplně minimálně.

V momentě, kdy necháš mobil a počítač, kterými jsi hodně 
vyplňovala hlavu, tak tam ale vznikne prostor, a ten může 
být někdy až děsivý – je to tak?
Byl i děsivý, to je pravda! Začaly se mi vracet uvízlé pocity, 
myšlenky, které v podvědomí zůstávají, akorát o nich v tom 
kolotoči nevíš. Takže občas jsem byla pěkně vzteklá, smutná. 
Byl to prostě znovu proces. Do toho jsem se začala hlouběji 
zabývat stravou, stala jsem se konzultantkou Metabolic 
Balance. Začala jsem klientům pomáhat se stravováním, změ-
nou životního stylu, hubnutím.

To je něco, na čem s tebou coby koučka taky moc ráda spo-
lupracuju. Ale ty jsi to nenechala jen u péče o tělo, teď jdeš 
i hlouběji do duše. Nevím, jak jinak to nazvat?
Nazýváš to dobře. Ta dvě slova – tělo a duše – jsou i v názvu 
mých webovek: Živiny pro tělo a duši. V létě jsem totiž byla 
na kurzu andělského psaní. Což až si přečte maminka, tak ji 
asi „vomejou“. (smějeme se) Ale až toto vyjde, tak už budu mít 
rozhovor s ní snad za sebou… Jde o to, že jsem objevila Lucii 
Biedermann Doležalovou. Taky jsem s ní dělala rozhovor 
do časopisu.

Markéta se najednou zarazí: „Teda Péťo, už kecáme 52 mi-
nut… to je strašný… budeš to mít strašně těžký na přepis.“ 
Ohleduplnost Markéty mě dojme i rozesměje – redaktorka 
a vnímavá žena v ní se nezapře… :) 

Jen povídej, vždyť teď ses dostala do varu! Byla by škoda, 
aby o tu podstatnou část tebe čtenáři přišli.
Dobře, tak k Lucii jsem šla, protože jsem se o anděly zajímala 
už delší dobu, ale myslela jsem, že v Česku se moc studovat 
nedají. Když jsem zjistila, že Lucie dělá kurz Andělského 
psaní, tak jsem se na něj okamžitě přihlásila, šly jsme na něj 
s dcerou Klárou. No, a Lucie mi pak jednoho dne řekla: 
„Markéto, andělé si tě vybrali. Nechtěla bys se mnou spolu-
pracovat? Nestíhám e-mailové konzultace, tak bych ti nějaké 
klienty přeposílala.“

Takže jsi začala předávat andělské vzkazy…
Tehdy v ekonomické redakci ČT by mě tohle ani ve snu nena-
padlo! (smějeme se) Já, vystudovaná ekonomka z rodiny plné 
ekonomů! Pořád se to učím, ale je to krásný a postupně se 
dostávám hlouběji a hlouběji.

Jak s nimi tedy komunikuješ?
Především musím být sama úplně klidná v ten moment, 
kdy chci pro někoho něco psát. Pustím si meditační hudbu, 

 Zahoď mobil do kanálu, 
zaklapni počítač, a teprve až 
se začneš nudit, tak zjistíš, co 

máš dělat. 

 Jediná jistota je změna a to, 
že se vyvíjíme skrz změny. 
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dostanu se na vibrace lásky, pokory a vděčnosti, což zní jako 
děsné klišé, ale je to tak. A v ten moment, kdy začnu psát, tu 
lásku fakt cítím. Někdy si až říkám, že to může vypadat praš-
těně, jak jim všem píšu „S láskou Markéta“ a posílám pořád ta 
srdíčka přátelům do konverzací, i úplně cizím lidem… Jenže 
já to tak opravdu cítím. Ty andělské vzkazy mají velkou sílu, 
jsou hojivé.

Vydrží ti tohle naladění i poté?
Je to nabíjející a nějakou dobu v tom dokážu setrvat i mimo 
tuhle pracovnu. Ale samozřejmě jsem pak taky nenaladěná, 
vzteklá – dítě nemá zase domácí úkol, dostane pětku… opět 
spadnu trochu dolů. Ale úžasný je vědět, že se na ty pozitivní 
vibrace vyladit lze! A díky své práci si to mohu dopřávat čas-
těji, a to mě moc těší.

To znamená, že pomocí druhým klasicky pomáháš i sobě – 
je to tak?
Určitě! Fascinuje mě to a to téma uzdravování mě baví čím 
dál tím víc. Vždyť to znáš z vlastní praxe – když jsme schopní 
opustit negativní myšlenky a emoce, posílíme tím imunitní 
systém. Tělo má pak šanci se uzdravovat! A to už není tak 
„ezo“. Vědci to umějí změřit. My skutečně můžeme tím naším 
zklidněním ovlivnit naše zdraví. Když si hlídám, co si dávám 
do sebe a na co myslím, nejdu proti sobě, naslouchám si… 
Naopak stresové hormony imunitní systém vypínají, z nega-
tivních emocí si tvoříme nemoci. Samozřejmě nejen z nich. 
Každopádně my si tvoříme ten náš život, my jsme za něj 
zodpovědní, nejsme jeho oběti. Nejsme obětí genů – my je 
můžeme zapínat a vypínat podle toho, jak se sami k sobě 
chováme, v jakém myšlenkovém prostředí jsme. Tohle bych 
chtěla předávat dál.

A co ještě?
Třeba to, že máme velikou moc ovlivnit náš život i naše 
zdraví. Fascinují mě telomery. Jsou to prý takové koncové 
ocásky na chromozomech a jejich délka vlastně určuje délku 
našeho života. Postupně se zkracují, až dojdou úplně. A vědci 
zkoumají, že v negativních vibracích se zkracují rychleji, za-
tímco v pozitivních se nám prodlužuje život. Když si zpoma-
líme mozkové vlny, což se měřitelně děje v relaxaci, meditaci, 
tak se telomery prodlužují. Fakt fascinující!

Jak chceš takové myšlenky předávat dál?
Začala jsem dělat setkání se ženami, léčivé ženské kruhy, 
sdílení, rituály… Jsem zasvěcená do všech 8 stupňů Shambaly, 
mohu do ní další lidi také zasvěcovat. Jde o to, že my nejsme 
jen hmota, my jsme i energie. To už dokázala kvantová fyzika. 
A s tou energií můžeme neskutečně pracovat, dává nám to 
velké možnosti.

To vědomí toho, že si svůj život tvoříme, že nás geny 
a vlastně ani minulost nepředurčují – co to s tebou osobně 
dělá?
Začínám víc pracovat se svým syndromem „hodný holky“ 
a dávám do popředí tu „svobodnou Markétu“. To, že tam tehdy 
před Vánocemi byly ty „samý jedničky“, mě nakonec přesvěd-
čilo, že je co sdílet, co předat, čím inspirovat. Zkrátka pokud 
ve své uzdravení opravdu věříte, tak je možné!

Podle tebe stačí tedy jen věřit?
Nestačí, je to ale zásadní součást. Člověk musí mít absolutní 
víru, že to skutečně lze. Takže rozhodně nikoho nezrazuju 
z klasické léčby. Je to opravdu na každém z nás! Tohle bych 
ráda zdůraznila, že klasickou medicínu zároveň ctím. Kdo cítí, 
že pro něj je klasická léčba, tak pro něj určitě je.

Markét, a věříš ty sama v tu „svobodnou Markétu“, v tu, 
která si povídá i s anděly?
To víš, že někdy zapochybuju, zvláště když jsem mezi lidmi, 
kteří to celé vnímají jinak. Mám vlny. Někdy nepochybuju 
vůbec, jindy se nechám zpochybnit. Záleží, v jaký vlně mě 
načapáš. (usmívá se) Každopádně se učím přijímat samu sebe 
i v té „praštěnosti“. Učím se nebát říkat, že to mám takhle. Je to 
zase proces, ale směřuje ke „mně“, tohle jsem prostě víc já, ať 
si říká kdo chce, co chce. J

Takže teď už jsi si svým posláním jistá? Zahodit mobil a za-
klapnout počítač se vyplatilo? :)
Jediná jistota je změna a to, že se vyvíjíme skrz změny. 
A možná i to, že když se vyvíjíme dobrovolně, tak ty změny 
nemusí být tak bolestivý. Vyvíjím se a měním se, aby mě ne-
musel vyvíjet život. Když to jinak nejde, dělá to skrz nemoci 
nebo bolesti. Jsem přesvědčená, že vlastním vývojem tomu 
můžeme předejít. To je pro mě moc hezký a moc důležitý 
poznání. To je jistota.

Jdu si ještě dolů do obýváku podrbat Lokiho. Markéta mezi-
tím zjišťuje, jak mladšímu Samovi dopadl test z matiky. Stává 
se z ní zase maminka. Potom na chvíli přepne na manželku, 
když se loučí s Mirkem, který odjíždí na pánskou jízdu. 
Markéta Čepická Daňhelová stojí nohama na zemi, ale občas 
si tam nahoře připne andělská křídla. To podle mě nesvědčí 
o bláznovství. Možná to opět svědčí o snaze dát událostem 
života smysl, o zodpovědnosti za svá rozhodnutí, o velké chuti 
nalézt nebo znovuobjevit to své jedinečné „já“ a o touze pod-
pořit ty, kteří se nebojí říct si o pomoc. Takových lidí si vážím. 
I když sama s anděly zkušenost nemám, když si coby koučka 
a terapeutka s Markétou povídám, cítím se přijatá, tím pádem 
i „svá“ a klidná. A to je andělský pocit… :)

 Můžeš se uzdravit, pokud 
tomu opravdu věříš. 

Koukněte na:
www.marketadanhelova.cz

FB: @ZivinyProTeloiDusi
@NaAndelskychKridlech


