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krása a zdraví

Krása může pro někoho znamenat blyš-
tění a pro někoho zase být si vědomá 
své síly, svých možností, toho, co už 
jsem v životě dokázala. S tím souvisí 
i to, jak se v životě neseme. Jestli se 
shrbíme, nebo jestli se narovnáme 
a půjdeme takoví, jací jsme. Třeba jsem 
teď zažila krušné chvíle na dovolené, 
ale nakonec jsem se mohla nést jako 
královna, protože jsem to zvládla. 
Velmi jsem se posílila, zjistila jsem, že 
zvládnu ledacos, že mám neskutečnou 
podporu a že jsem milovaná. Hodně mě 
to vedlo do přítomného okamžiku. 

Dotkla ses přítomného okamžiku, dotkla 
ses i toho, jak vzniká šperk pro klientku… 
tam je asi přítomnost nutná. 

Při tvorbě jsem jenom v přítomnosti. 

Dá se tedy říct, že tvorba šperků pro duši 
vychází z naladění na člověka, který si 
nechává šperk u tebe dělat a potom to 

Vytváříš šperky, tvoříš krásno – co pro 
tebe krása znamená?

Být v souladu sama se sebou. Pokud 
skutečně žiju samu sebe, to jaká sku-
tečně jsem, jak je mi přirozené, v čem 
se cítím silná, v čem cítím nadšení 
– a to je pro mě velmi důležité slovo – 
tak pak se to může projevit i na kráse 
vnější. Člověk září. Vlastní tvorbu mám 
hodně spojenou s nadšením.  V mo-
mentě, když tvořím, reaguji na svoje 
vnitřní pocity, vedou mě. Naslouchám 
vnitřnímu hlasu a jdu si cestičkou nad-
šení.  Šperk je pro každou ženu jiný, 
protože každá jsme originál. Pokud 
bych tvořila jen ze sebe, pak by šperk 
postrádal jedinečnost. 

Naladím se na klientku a hledám tu její 
krásu. Je potřeba objevit a podpořit její 
esenci, to, co je pro ni specifické. Každá 
z nás potřebuje vynášet a podpořit jiné 
stránky a aspekty.

necháváš skrz sebe „protéct“? Jak to 
přichází?

Ideální je  setkání, abychom si v klidu 
popovídaly a propojily se. Potřebuji 
si ženu navnímat celou, pracuji totiž 
i vizuálně, mám pocit, že musím 
znát její fyzično, její energetiku a její 
vyzařování.  Nejsem ale léčitel, tvořím 
šperky.

Dá se ale říct, že tvoje šperky jsou léčivé?

Ano, ve výsledku určitě jsou. Jsou to 
průvodci životem a pomáhají ženám 
rozkvétat. Ženy prostě chtějí být krásné 
nejen pro okolí, ale hlavně pro sebe. 

Jak poznáš, že jsi při tvorbě na správné 
cestě? 

Sama pracuji přes fyzické tělo, mám 
ho hodně citlivé. Pokud jsem na dobré 
cestě, tak mi tělo dává energii, cítím 
vibrace. 

Je to schopnost, kterou jsi vyvinula? 
Dříve jsi pracovala ve velké šperkařské 
firmě – kultivovalo se to postupně?

Ano, určitě jsem kultivovala svoji citli-
vost. V době, kdy jsem dělala klasickou 
zakázkovou tvorbu (ona se stejně tro-
chu vymykala, ale nebylo to tak silné), 
jsem načítala jenom povrchně. Citlivost 
narůstala postupně skrze cestu mého 

života, skrze to, co mi do života přichá-
zelo – výzvy, těžkosti, třeba dlouhodo-
bá nemoc rukou…

Ta tě tehdy úplně vyřadila?

Totálně. Bylo totiž potřeba zastavit 
a změnit směr. Bylo potřeba mě odsta-
vit z koleje, abych si rozvinula vnitřní 
sílu a jiné schopnosti. To byl nádherný 
proces, který trval mnoho let. Šlo to 
přes hlubokou vnitřní práci na sobě 
a přes zkušenosti. Všechno mě to tříbi-
lo a dál tříbí. Každý zážitek mě posouvá 
dál – dovolit si být víc autentická, věřit 
tvorbě. Poslední zakázka byla velmi 
silná. Zákazníci mi vlastně přinášejí 
výzvy k posunu. Neustále mi zvedají 
laťku – být pravdivá v projevu, nebát 
se udělat něco, co prvoplánovitě nevy-
padá krásně. Ženy říkají, že moje věci 
jdou až na dřeň, mají hloubku a sílu. 
A každá žena ovlivňuje mě a já skrze 
tvorbu ovlivňuji ji. Jsou to propojené 
nádoby. Tvorba šperků je můj život, 
jsem s ní velmi prodchnutá. 

Kde nacházíš inspiraci?

Inspiruje mě velmi příroda a téma 
ženství jako takové – netvořím jen pro 
zákaznice, občas tvořím něco, čím se 
potřebuji vyjádřit a často to bývá pře-
lomová věc. Nechám k sobě přijít vlnu, 
z toho pak vzniknou šperky, které po-
souvají mé umělecké vyjádření.

Ženám svojí tvorbou vlastně sloužíš.

Jsem prostředník. Tohoto tématu jsem 
se velmi dotkla v minulé zakázce, bylo 
to neuvěřitelné. Měla jsem respekt 
k ženě s nesmírně silnou duchovní 
energií. Při tvorbě byly velké prožit-
ky a bylo tam obrovské téma šperku.  
S tou zakázkou jsem velmi silně cítila, 
že musím shodit všechno, co jsem do 
této doby vytvořila a zbourat všechny 
mantinely. 

To se asi děje opakovaně?

Ano, pokaždé to musím nechávat za se-
bou a jít o krok dál. Setkávám se s žena-
mi, které mi hranice neustále posouvají. 
Každá zakázka je posun toho, jak dale-
ko mohu zajít. Co si můžu dovolit. Jaké 
grády vyjádření si mohu dovolit… Když 
se to podaří, tak to většinou přesáhne 
i očekávání zákaznice. Skrze šperky se 
vlastně vytvoří portál k vyšším světům. 
Mám takovou zpětnou vazbu. Děje se 
to, když se vzdám kontroly. Je to proces. 
V momentě, když žena řekne ano na 
tvorbu šperku, tak začíná proces trans-

Skrze šperky 
vzniká portál 

k vyšším světům.

hana němcová 
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„Moje šperky 
    jsou průvodci životem“
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Tvořím šperky 
– to je mou vášní, 
mým naplněním, 

životním posláním.
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formace. Děje se u ní a děje se i u mě, 
je to vzájemné. Je to nádherné. Šperk 
tvořím v rytmu té ženy. Někdo je velmi 
rychlý, někdo potřebuje čas. Říkám 
lidem, ať přijdou v momentě, kdy cítí 
impulz, protože na šperku mohu praco-
vat i třičtvrtě roku. Je to proces, dílo se 
mi mění pod rukama. Šperk je nakonec 
průvodce životem, ale velmi mnoho se 
zpracuje už v procesu tvorby.

Pracuješ s drahými kovy a minerály. Co 
tě na tom fascinuje, proč jsi vlastně šper-
kařka?

Říše minerálů je prostě kouzelná. Moje 
poznávání bylo postupné, začalo kdysi 

dávno ametystem. Přicházelo přes hol-
čičí vnímání a kultivovalo se podobně 
stejně jako moje cesta sebevyjádření. 
Rozšiřuje se i moje cítění kamenů.

Mluví na tebe? Jak je vnímáš?

Mluví na mě v podstatě cokoliv, čemu 
se otevřu. Ale je to taková tichá řeč. Ať 
jsou to drahé kameny, stromy, moře, 
země, tak jsou to víceméně takové ti-
ché zprávy. Jdu přes pocit a musím mu 
důvěřovat. Důvěra v to, že se otevře 
správná cesta – je potřeba jí věřit. 

Téma důvěry je asi silné téma.

Velmi. U mě naprosto zásadní. Také 
kam mě žena pustí, tam mě pustí, ale 
většinou, když už přijde, tak chce. Ta-
ková žena říká ano sama sobě, ano, 
já chci ten šperk, ano já o něj stojím… 
Ženy si skrze šperky dávají velké ano 
samy sobě. 

A preferované materiály?

Každý materiál má jiné grády, jinou 
energii… ženy ale velmi často vědí, co 
chtějí, zda zlato, nebo stříbro. Jakou 
formu tomu dám, je už v mých rukou, 
doslova. 

Máš nějaký oblíbený kámen?

Miluju křišťál, to je „pan kámen“ zářící 
čistotou. Moc ráda s ním pracuji, proto-
že škála, jak se dá uchopit, je neskuteč-
ná. Od přírodních krystalů přes přírod-
ní tvary, broušené, fasetované výbrusy… 
Prošla jsem Střední uměleckoprůmys-
lovou školou v Turnově, řemeslo znám 

velmi dobře a posouvám ho. Spolupra-
cuji se skvělými brusiči – poslední reali-
zace byla i řemeslný mistrovský kousek. 

Tedy křišťál je pro mě světem sám pro 
sebe. A tak nějak na druhém konci 
vnímám chalcedonové růže, které jsou 
klenotem samy pro sebe v tom svém 
třpytění. Každý je něčím jedinečný, 
každý má jiné tvary, strukturu, krystal-
ky, barvy. Chalcedonová růže je hodně 
ženský kámen a mě to vede k podpoře 
ženského vyjádření. Mám ho velice 
ráda, ráda bych s ním více tvořila. 
Mám v oblibě i přírodní perly, které 
se jemně třpytí a jsou měkké, cítím se 
v nich dobře, sama je nosím. Užívám 
si jemnost a ženskost – pomáhají mi 
dovolit si být křehká, jemná, zranitelná. 
Také turmalíny jsou nádherné. Teď mě 
naprosto fascinuje auralit 23 – kámen, 
který má neskutečnou škálu a ohrom-
nou schopnost propojovat se s čímkoliv 
chceme.

Proč 23?

Obsahuje 23 minerálů a veliký rozsah 
vibrací. Je to kámen, který mě provází 
denně, dá se přes něj nalaďovat, 
komunikovat, přikládám si ho na 
třetího oko… 

Máš dílnu doma, mluvíš o vylaďování 
– jak si hlídáš svoje energie, jak se 
opečováváš? Máš nějaké rituály?

Rituálů mám hodně, a abych vůbec 
mohla se šperkem pracovat, tak si 
čistím prostor. Můj oblíbený rituál je 
vykuřování, miluji santal a šalvěj. Prostor 
je vždy vyčištěný, když jdu tvořit. Vůně 
jsou součástí života, miluji zastavení 
se v okamžiku. Zásadním rituálem 
je i védská meditace, kombinuji ji 
s krystaloterapií. To je pro mě výživa. 

Používáš krystaly na čakry?

Ano, různě po těle, intuitivně si vybí-
rám, mám jich mnoho. Je jedno, zda je 
malý nebo velký. Síla a energie tam je. 
Ochutnávám a zkouším a nechávám to 
k sobě přicházet. Obvykle vím, který je 
pro mě zásadní. Používám je i do ru-
kou, na spaní, pod polštáře. S kameny 
jsem denně v kontaktu, mám je v dílně, 
je to pro mě voda živá. Když se dostanu 
do těžkých situací, pomáhají mi udr-
žet si energii. V obtížných situacích se 
rychle zregeneruji a dostanu se do sta-
vu přijetí.  Bez kamenů nejdu do města. 
Teď jsem cítila, že si mám vzít selenit, 
tak ho mám v kapse.

Kameny tedy žiješ?

Samozřejmě. Kameny, které používám 
na práci na sobě, nemusí být vždycky 
vizuálně krásné. Pro svůj život potřebuji 
tmavé kameny, lidi se jich většinou bojí. 
Mají ale úžasnou uzemňující energii, 
zvnitřňují mě – abych mohla být křehká 
a jemná, potřebuji tuto sílu. Tato denno-
denní péče je i cesta k tomu, jak tvořím. 
Bez této péče by tvorba nebyla taková, 
jaká je, a je to silný komunikační pro-
středek. Skrze meditace dostávám zprá-
vy. Když přijde zákaznice, popovídáme 
si, pak ve správný okamžik v meditaci 
přijde informace, který kámen by byl 
fajn. Pak třeba pauza a další krok. Nikdy 
nemám na začátku konečný obraz. Ve 
své tvorbě jdu krok za krokem a nechá-
vám se vést…

sféra sféra

Hani, jak ta nádhera, kterou máte na krku, 
vznikala? Vím, že jste prožila velkou bo-
lest, náhle jste přišla o osmiletou dcerku…  

Kdysi mi Markéta dělala symbol Tattuo 
– to jsou energie, se kterými také pracu-
ji. Před šesti lety to byl mocný symbol. 
Markéta se toho kdysi zhostila úžasně. 
Opravdu se dokáže naladit do nejhlubší 
roviny druhého. Pak mi k padesátinám 
můj muž nechal udělat tento prsten – to 
už jsem věděla, jak Markéta 
tvoří, tak jsem celý proces 
nechala na ní, nechala jsem 
jí naprosto volnou ruku, 
jen jsem si vybrala perlu. 
Když ho můj muž přinesl, 
tak jsem si říkala – chtěla 
jsem opravdu toto? Týden 
jsem se s ním sžívala, než 
jsem pochopila tu hloubku. 
Tehdy jsem do ní ještě ne-
měla přístup, bylo to něco 
nového. Nebylo to opracované, vyleštěné 
zlato. Byla to moje nejhrubší podstata, ke 
které mě Markéta prostřednictvím prs-
tenu přivedla. Je opravdu mocný, prošla 
jsem výcvikem tantrické učitelky a teď 
jsem pro ženy dělala seminář na téma 4. 
čakry a během tří hodin mně prst úplně 
zčernal – to zlato nedělá. A perla byla 
více šedá a dostala zelený nádech, jako 
moje oči. Prsten pracuje…

No a na krku mám třetí šperk, bylo na něj 
použito zlato ze symbolu – zjistila jsem, 
že symbol už nepotřebuji, nepotřebuji 
se přes nic spojovat. Spojení je tam nyní 
stále, už nepotřebuji symbol jako dřív. 
Stačí, když jste ve spojení se svou Duší, ta 
vás vede. Někdy k tomu ale potřebujeme 
prostředníka, a tím byl ten symbol.
Když se to všechno stalo (osmiletá dcera 
Bellinka náhle zemřela), tak jsem měla 
pocit, že s ní potřebuji spojení. I když ve 
spojení jsme samozřejmě stále – všichni 

Markéta byla hlavní 
architektkou šperku.

jsme součástí všeho – jsme v Jednotě – 
jako kapky tvoří moře. Ale potřebovala 
jsem mít fyzické spojení.  A zase mi při-
šlo – Markéta mi udělá šperk. Jelo to… 
obě jsme ho uviděly – já jsem věděla, že 
tam má být spirála a křišťál. Markéta 
ještě přišla s auralitem jako propojení 
Země a Univerza. Markéta byla hlavní 
architektkou šperku, bylo potřeba dát ho 
dohromady po technické stránce – dosa-
dila ho do hmotné roviny. Ještě před tím, 

než mi ho přivezla, jsem cítila, že je to 
přesně energie Bellinky. Ona byla vyspě-
lá duchovní bytost, proto tady mohla být 
pouze chvíli.

Zmiňovala jste, že ten odchod znamenal 
i uvědomění, že život tady je dar…

Většina z nás žije na nízké vědomé úrov-
ni, nejsme spojení se svou podstatou, 
se svým životním posláním. Žijeme cizí 
životy, ne svoje, a z toho vzniká frustrace 
a pocit vyhoření. Jsme unavení životem. 
Bojíme se jakékoliv změny, a tím odmítá-
me svoji sílu a ztrácíme napojení na svůj 
tvořivý potenciál.  Neumíme jít do pocitu 
prázdnoty, kde není nic.
Bellinka mi změnila život od samého za-
čátku, když se narodila, byla jsem úspěš-
ná daňová poradkyně. Vydělávala jsem 
si slušné peníze. Dělala jsem i duchovní 
věci – SRT, meditace – obě činnosti mě 
naplňovaly. Vlastně už v té době jsem se 

učila pracovat se smrtí. Na své duchovní 
cestě jsem potkala osvícenou duchovní 
učitelku z Indie, u které jsem procházela 
hlubokými meditacemi Vědomého umí-
rání a Vědomého zrození. Už tehdy mě 
život připravoval na to, co mělo přijít…
Máme duchovní pomocníky, kteří nás 
vedou, aby když se jednou setkáme s ně-
čím silným, aby to člověk prošel. Těsně 
po porodu dcery se mi samovolně aktivo-
vala Kundalini energie, která představuje 

naši životní sílu, díky které 
jsem se propojila se svým 
tělem. Aktivace Kundalini 
energie mi otevřela cestu 
k Tantře. Tantra mi dala 
nový život.
Vše bylo domluveno pře-
dem, ještě před naším 
zrozením. Bellinka přišla do 
mého života, aby mě „ak-
tivovala“. Zvýšila svým vě-
domím mé vědomí a všech 

kolem. A tuto výsadu má v dnešní době 
už spousta dětí, které se rodí na tento 
svět.
Ona se narodila, já jsem ukončila profesi 
a musela jsem se velmi zpomalit. Učila 
jsem se zpomalit a větší trpělivosti, což 
bylo důležité, abych se propojila více 
sama se sebou, se svou podstatou, se 
svou silou a potenciálem a vystoupila 
ze starých mechanizmů. Musela jsem se 
naučit trpělivosti. Dřívě jsem byla velmi 
akční. S Bellinkou přišly jiné energie, ale 
také strachy. Bellinčin porod i odchod 
pro mě byly pro dva zásadní mezníky. 
V současné době cítím obrovskou vděč-
nost za celý proces, ale i fyzickou bolest 
ze ztráty milovaného dítěte. Je k tomu 
krásná pravda: 
Když vám Bůh něco bere, nechte Ho, 
ať si to vezme. To, o co přijdete, bude 
nahrazeno Božskou láskou.

Paramahamsa Sri Swami Vishwananda

A tak to je.

Hana Němcová

Šéfredaktorka Sféry a nakladatelka. Zajímá se o astrologii, mystiku a odkaz 
duchovních tradic v životě moderního člověka.

...Příběh šperku
Hana Divya Zazvonilová

hana němcová 


