Imaginary Friends
Imaginární přátelé
"Pro mého manžela, který miluje všechnu zvířenu, kterou přivádím do našich životů."
Mohla bys to být ty, ta osamělá dívka sedící v rohu kavárny?
Vlasy ti schovávají tvář přede všemi, zatímco pracuješ na svém stařičkém notebooku?
Hluk kolem jako by neexistoval, rozhovory neznámých lidí jako by pocházely ze vzdálené země,
míjejí tě bez povšimnutí. Útěcha, kterou potřebuješ, se nachází na stránkách před tebou.
Proč být smutná kvůli tomu, že něco postrádáš, jak se lidé často mají tendenci ptát.
Ve tvých světech existuje tolik bohatství, které můžeš zažívat!
S jakou lehkostí můžeš vytvářet jiné světy, žít v nich a přitom si užívat každý okamžik dne.
Přivést někdy přátele, se kterými se v nich setkáváš, do skutečného světa.
Ne, to není osamělost, je to přemýšlení a citlivost, která tě zavede do Země Nezemě a růžových nadýchaných mraků.
Začíná to nenápadně, dobrodružství tě napadají při procházkách v lese, přemýšlíš o jménech, když se procházíš
slunečním světlem.
Inspiraci už nejde uniknout, vzrušení, který vyjadřuje vše, co je ve tvém srdci, se uvolňuje jedním úsměvem.
Možnost utíkat až dolů králičí norou tě popohání.
Ocitáš se mezi bohatstvím obrazů, slov, tvorů a příběhů!
Samota už neexistuje, limitem je pouze tvá fantazie.
Nových zážitků je tak mnoho, úplně tě pohlcují, tak proč se nevykreslit na papír?
Vypravíš se do obchodu pro skicák, se vší tou zvířenou v zádech.
Nervózní úsměv muže za pokladnou: "a tady tuhle tužku také, prosím."
A už se nakláníš nad stránkami skicáku a snažíš se zachytit své přátele na obrázcích.
Na jedné straně hrnek s kouřící kávou. Byla to snad veverka, která ti dala do šálku hodně cukru?
Ne, je to víla, i když ji zatím vidíš jen ty. Potěšení z tvého tajného světa a skutečnost, že je viditelný jen pro tebe
samotnou, je osvobozující.
Je to jako vaření kouzelných lektvarů, musíš to dělat pomalu a s trpělivostí. Ten rituál, kdy přivedeš dalšího drahého
přítele do svého světa.
Tah za tahem vidíš oči, obličej, tlapky a ocas. Pak si uvědomíš, že toto dobrodružství ti přináší hlubší poznání a
pochopení tvé duše.
Jsi vděčná za vůni bylinek, dáváš si načas, když dáváš do vázy levanduli nebo růže, cítíš energii křišťálu, a užíváš si
i obyčejnou přípravu čaje.
Všechno společně to vytváří světy, o které se chceš podělit s ostatními, už nejsi outsider.
Podíváš se na své náčrtky a s překvapením zjistíš, že na tebe vykukují zvědavé tváře dívající se na papír rozprostřený
na stole.
Jsou zvláštní, ale usmívají se a jsou potěšené. A tak začíná další dobrodružství: představit tvé imaginární přátelé
ostatním lidem.
Obyvatelé obou světů jsou plaší a ty jsi jim průvodcem někdy tak strašidelnými lesy.
Kolik je krásy ve sdílení té neomezené inspirace zvlášť, když ji rozšiřuješ do velkolepých, magických zemí.
Pokračuj v prozkoumávání nového s tvými imaginárními i skutečnými přáteli.
Je tu mnohem víc k objevování mezi tmavými kapradinami, kde na tebe diamanty pomrkávají, když ležíš v mechu.
Houby šeptají o tom, co leží před tebou, ty ale musíš jít dál a spatřit sama sebe.

