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Elfka a její pohádky
Elfka a její pohádky
Hvězdu jménem Elfka rozsvítila na pohádkovém nebi psycholožka, tělesně 
orientovaná terapeutka a pohádkoterapeutka Irina Semina. Elfka žije v Rus-
ku na daleké Sibiři. Když najdete na mapě jezero Bajkal, které je proslulé 
svojí průzračnou vodou, hloubkou a krásou, tak vězte, že žije právě tam. Jen 
na takových čarovných místech mohou vznikat kouzelné pohádky, které 
Elfka posílá do světa.

Elfka je pohádková bytost, trochu víla, trochu mimozemšťanka a trochu po-
stava, která vzešla z kouzelného příběhu. Má zrzavé vlasy, jízlivý úsměv, vel-
ká duhová křídla a velmi svérázný a nezaujatý pohled na svět a  lidi. Umí 
nahlédnout do nitra věcí a všimnout si toho, co zůstává letmému pohledu 
skryto. Možná že právě tento svěží pohled na obyčejné věci je důvodem, 
proč jsou pohádky Iriny Seminy tak populární a žádané nejrůznějšími lidmi: 
čtou je rádi děti i dospělí.

V Rusku jsou Elfčiny pohádky velmi populární. Od září 2010 vyšlo už 11 knih, 
kolekce karet 24 kroků ke šťastnému životu a nyní se připravuje do tisku 
dvanáctá kniha s názvem Planety lásky. Většina pohádek je volně ke staže-
ní na internetu a jsou překládány do mnoha jazyků.

Lidé, kteří měli tu čest se s Elfčinými pohádkami seznámit, o nich píšou:

Elfko, moc Vám děkuji za Vaše úžasné pohádky. Kdybyste 

jen věděla, jak mi pomáhají žít! Měnit se k lepšímu a dívat 

se na život jinýma očima. Jste úžasná víla, která do našich 

srdcí přináší teplo a světlo.  

Ještě jednou děkuji.
Elenka



Dobrý den Irino,

dočetla jsem se, že Vám vyšla nová kniha. Gratuluji! 

Je skvělé, že jste se ve své spisovatelské dráze vydala cestou léčivých pohádek. Dneska se píše kdeco, ale většinou je to prázdné a nestojí to za nic. Ale vaše pohádky jsou moudré a pohladí na duši. 

S úctou
Marina Schneider, Německo

Myslím, že Elfčiny pohádky jsou pro všechny skutečný dar 

z nebes. Pro mě jsou opravdovým lékem na duši, posilou 

ducha a balzámem na srdce. Děkuji, Elfko, Vám i všem, 

kdo tvoří Vaše internetové stránky, tiskne a vydává Vaše 

knihy a jakkoliv se podílí na Vaší tvorbě a jejím šíření 

po světě. Přeji Vám hodně zdraví, radosti, inspirace, 

a ať se Vám splní všechna přání. 

My čtenáři Vás už rádi máme.
Jelena

Přečetla jsem si jenom malý úryvek z vaší pohádky a už ten mě rozveselil a zahřál na duši. Máme postiženého syna. A i když toho zatím moc neumí a jen máločemu rozumí, lásku a něhu chápe. Díky němu jsme si i my začali vážit lásky a chápat její podstatu.
Venuše



Milá Elfko, 

vaše pohádky jsou prostě zázračné. Jsou doopravdy živé. Když je 

člověk čte, ocitá se v jiném světě. Nejsou to jen pohádky, je to 

průvodce životem. Každý alespoň jednou v životě četl knihu plnou 

moudrých rad, jak správně žít, jak se chovat nebo jak se dostat 

z deprese, ale většinou všechny rady hned po přečtení zapomněl. Ale 

vaše pohádky zůstávají v povědomí navždy. Museli je napsat sami 

andělé. Když je člověk čte, prožívá s hrdiny každý okamžik, jako by ho 

prožíval on sám. Moc vám děkuji, Elfko. 

Přeju vám hodně štěstí a tvůrčích úspěchů.
Ljubov

Milá Elfko,
jste kouzelnice. Děkuji vám za skvělé internetové stránky. Když je 
čtu, raduju se jako dítě. Přeju vám hodně zdraví.
Dne 23. 10. 2006 jsem začal nový život. Získal jsem komplexní 
systém regeneračních schopností. Změnil jsem svůj životní styl 
a způsob uvažování. Uvěřil jsem ve vlastní síly a možnosti a začaly se 
dít zázraky. Vyhodil jsem brýle. Už jsem nepotřeboval léky. Moje 
duše i tělo se uzdravily. Je to doopravdy NOVÝ ŽIVOT!
Dne 31. 12. 2010 v 16.30 jsem v bulharské televizi ukázal divákům 
jeden kouzelný nástroj k řešení problémů – nástroj na mýdlové 
bubliny z Obchodu se štěstím. Z druhé kapsy jsem vytáhl geniální 
vynález k vyloudění úsměvu na zamračených tvářích – poslední 
roky tolik opomíjený kaleidoskop, který dokáže vytvořit množství 
nejrůznějších a jedinečných kombinací barev.
Posílám odkaz na TV archiv kanálu 7: http://www.tv7.bg/
videoArchive/65032, strana 2, nahrávka z 31. 12. 2010. 
Chtěl bych svůj dopis zakončit slovy z Obchodu se štěstím – 
VÝCHOD JE! Ověřil Dimitr.

Dimitr, Bulharsko



Několik slov autorky
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Několik slov autorky
Povím vám naprosto neuvěřitelný příběh o tom, jak se tahle kniha ocitla ve 
vašich rukách.

Kdysi dávno, když jsem ještě byla malá, zdálo se mi o České republice (tehdy 
to bylo ještě Československo) poprvé. V tom snu jsem přesně věděla, že je to 
ona, procházela jsem se úzkými uličkami, prohlížela si taškové střechy, vý-
lohy obchodů… Když jsem se probudila, zdálo se mi to divné. V České re-
publice jsem přece nikdy nebyla, nemám tam žádné známé ani příbuzné, 
odkud bych tedy mohla vědět, jak vypadá? Ale ve snu jsem stále měla tako-
vý kouzelný pocit, jako bych se dostala do pohádky. A ten sen se mi ustavič-
ně vracel.

V dospělosti mě moje cesty zavály daleko od České republiky. Ale před něko-
lika lety se mě v  jednom rozhovoru kdosi ptal na mé toužebné přání. Bez 
přemýšlení jsem vyhrkla: „Podívat se do České republiky!“ Můj sen se mi ob-
čas vracel a nedovoloval mi zapomenout na tu pohádkovou zemi, kam mě 
čas od času unášely moje sny. 

Po nějaké době jsem začala psát pohádky. Nejdříve jen tak pro radost, ale 
pak se začaly dít učiněné zázraky: potkala jsem skvělou ženu, ředitelku Insti-
tutu pohádkoterapie Taťánu Dmitrijevnu Zinkevič-Jevstignějevu, ta mě dala 
dohromady s petrohradským nakladatelstvím Řeč, kde jsme za rok vydali 
společně osm knih. Všechno šlo hladce, jako mávnutím kouzelného proutku.

A jednoho dne jsem dostala dopis od úžasné ženy Jeleny Ryžakové – odkud 
myslíte, že byl? Z České republiky! Jelena mi psala, že přeložila moji pohádku 
Obchod se štěstím do češtiny a že pohádka se líbila všem jejím přátelům 
a známým. Jelena je velmi sympatický a pozitivní člověk, brzy se z nás staly 
přítelkyně a napadlo nás, že moje knihy se musí dostat do České republiky. 
Jelena začala s  vervou překládat a  jednat s  nakladatelstvími a  ve mně 
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všechno jásalo: „Ano! Už je to tady! Českou republikou mám už na dosah 
a dostanu se do ní tím nejpohádkovějším způsobem.“

Myslím, že nám pomáhala vyšší síla, protože všechno šlo jako po másle. Na-
kladatelství Fragment projevilo o pohádky zájem a já jsem napsala knihu 
speciálně pro Českou republiku a pojmenovala ji Obchod se štěstím – po-
dle pohádky, která inspirovala Jelenu k jejím dalším činům.

Jestli držíte Obchod se štěstím v rukou, tak je to výsledek celé řady kouzel-
ných událostí. Buď zdráva Česká republiko – pohádko mého dětství! Děkuji 
všem, kdo se podílí na vydání této knihy, děkuji mojí literární agentce Jeleně 
Ryžakové, nakladatelství Fragment a vám, milí čtenáři.

Irina Semina
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Pozvánka na štěstí
Chci vás pozvat do velmi zvláštního obchodu, kde se prodává – co mys-
líte??? – ŠTĚSTÍ!

Chcete říct, že štěstí se nedá koupit? Že ho nelze chytit, držet ho ani se 
ho dotknout?

Samozřejmě že ne. Vždyť štěstí je stav duše, který nám na okamžik dává 
křídla. V  jednu chvíli jsme absolutně šťastní a za okamžik už zase ne 
a bývají i chvíle, kdy nám do zpěvu není vůbec. 

Ale představte si, že jste se naučili každý okamžik naplňovat štěstím. 
Třeba teď, právě v  tento okamžik jste šťastní. A za chviličku jste zase 
šťastní. Proběhne celý den a štěstí vás neopouští. A zítra i pozítří, ať se 
děje, co se děje, jste stále šťastní.

Všechny pohromy a trápení by ve zmatku ustoupily – mají rády vzdy-
chálky a smolaře, na šťastné lidi se lepí nerady.

Říkáte, že jsou to pohádky? Ano, jsou. Ale co jiného by vám mohl po-
hádkoterapeut nabídnout? Váš život se může stát pohádkou, pokud to 
budete chtít.

Vždyť každý si může vytvořit svůj šťastný prostor sám, svýma rukama. 
Každý okamžik svého života můžete udělat šťastným – to vše je možné. 
Jak? To vám samozřejmě prozradím. Rozdělím se s vámi o všechno, co 

JSEM ŠŤASTNÁ!

Představte si,  jaký by byl váš život?

Pozvánka na štěstí



vím a umím, o všechno, co jsem se naučila na své cestě životem. Mám 
ráda, když je na světě hodně šťastných lidí. A věřte, že když se to poda-
řilo mně, mým přátelům a čtenářům, podaří se to i vám.

VÍTEJTE V OBCHODU  

SE ŠTĚSTÍM!
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Obchod se štěstím
Pondělí je náročný den a díkybohu, že taky někdy končí. Loudala jsem se 
z práce a cítila se tak, jak vypadalo nebe – zamračeně, pošmourně, jako 
před bouří. Venku mrholilo, takže to bylo ještě horší. A aby toho nebylo 
málo, když jsem zahnula do ulice vedoucí k našemu domu, ukázalo se, že 
se tudy nedá projít. Ulice byla zavřená kvůli opravám, které byly v plném 
proudu. Silničáři pečlivě uzavřeli průchod barevnou páskou a pověsili na 
ni ceduli s nápisem Východ není. Třebaže ani vchod tam žádný nebyl. Ne-
dalo se nic dělat: nalevo vedl dlouhý plot kolem školy, napravo kolem poli-
kliniky. Nezbývalo, než si vybrat – vlevo, nebo vpravo. V duchu jsem zana-
dávala a vydala se kolem školy.

Nikdy jsem touhle klikatou cestou nešla. A proto jsem si nikdy nevšim-
la toho obchůdku. Byl na konci obyčejného činžáku a jeho název okamžitě 
podnítil moji představivost: jmenoval se Obchod se štěstím.

To by mě zajímalo, co se v takovém obchodě může prodávat? pomyslela 
jsem si očarovaně. V tu chvíli se rozpršelo dvakrát tak silně, takže jsem se 
s úlevou do obchodu schovala. Dveře se za mnou tiše zavřely a melodický 
zvuk zvonečku mě rozechvěl až někde hluboko uvnitř. Jako by se někdo 
v mém nitru rozesmál. Vyvolalo to ve mně takový radostný pocit, jako by 
se mělo stát něco příjemného. 

Když jsem vešla dovnitř, zůstala jsem stát jako opařená. Popravdě řeče-
no jsem byla trochu v rozpacích. Obchod byl poněkud zvláštní a připomí-
nal spíše opuštěný sklad plný různého haraburdí. Mezi pulty a regály cho-
dili zákazníci a  prohlíželi si všelijaké zboží. Všude vládl veselý ruch. 
K východu zamířila stařenka, která zářila jako lampion. Když procházela 
kolem mě, usmála se a mrkla na mě.

„Promiňte, co se tady prodává?“ zeptala jsem se.
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„Jak to myslíte?“ divila se stařenka. „Co je napsáno na obchodě, to se 
taky prodává. Štěstí, děvenko. Štěstí!“

„A… v jaké formě?“
„V jaké si vybereš, milá zlatá. Na metry, na kila, na kusy.“ Musela jsem 

vypadat pěkně natvrdle, protože stařenka se zasmála. „Jenom se neboj, 
děvče, zboží je kvalitní. Jsem stálá zákaznice. Bude se ti tu líbit.“

Zatímco stařenka za zvuku zvonku vyklouzla z obchodu, už se ke mně 
hrnul prodavač v modrém plášti se jmenovkou na prsou. Na jmenovce stá-
lo: Michail, prodavač štěstí.

„Promiňte mi prosím, že jsem se vám nemohl hned věnovat, máme 
hodně zákazníků a spoustu práce,“ omluvil se mi prodavač štěstí Michail. 
„Vidím, že jste u nás poprvé.“

„Vy si pamatujete všechny zákazníky osobně?“ podivila jsem se.
„Samozřejmě. Když se někdo rozhodne, že chce být šťastný, obvykle se 

stává naším stálým zákazníkem,“ vysvětlil mi Michail.
„A co konkrétně je na tom vašem zboží tak… šťastné?“ zeptala jsem se 

s jistými pochybami.
„Dost řečí,“ vzpamatoval se náhle Michail. „Dovolte mi, abych vám udě-

lal malou exkurzi a ukázal vám zboží… tak nějak osobně.“
Vzal mě za loket a vedl k regálům.
„Všimněte si prosím, zde máme kouzelné kaleidoskopy. Dodávají životu 

lesk. Pokaždé je to nový zážitek, ohňostroj barev, množství nejrůznějších 
kombinací.“

„Vždyť je to jen hračka,“ namítla jsem.
„Vy si snad myslíte, že život je vážná věc?“ zeptal se mě Michail.
„Jistěže vážná,“ přikývla jsem. „Kdyby si tak dospělí mohli hrát jako 

děti…“
„Tak si hrajte,“ navrhl mi Michail. „Kdo vám to může zakázat, vždyť jste 

dospělá.“
„Ale já mám povinnosti… práci. A vůbec,“ ohradila jsem se sklesle.
„Jen si pohrajte. Pro začátek si vezměte ten kaleidoskop. Až se budete 

nudit, až vám bude smutno nebo až budete přepracovaná, věnujte mu 
chvilku času. Uvidíte, jak se váš život rozsvítí zářivými barvami.“

„Rozmyslím si to,“ řekla jsem diplomaticky.
„Tak tedy pokračujme,“ navrhl Michail. „Ukážu vám, jak funguje bubli-

fuk. Podívejte se. Jen se podívejte, každá bublina je jiná. A jak praskají.“
„No a co?“ nechápala jsem.
„Jak − no a co?“ zvolal radostně Michail. „Všechny vaše problémy prask-

nou jako mýdlové bubliny. Lehce. Krásně. S radostí.“
„Kéž by tak snadno mizely i v životě,“ povzdychla jsem si.
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„Většina našich problému je až moc nafouknutá. Stejně jako ty bubliny. 
Naučte se chovat se k problémům jako k mýdlové bublině – podívejte se na 
ni, pokochejte se tím, jak se přelévá, pokochejte se jejím tvarem, velikostí 
a nechte ji, ať praskne. Přesně takhle.“ A vyfoukl ještě spoustu malých du-
hových bublinek.

Ten Michail říkal samé zvláštní věci. Ani nevím proč, ale chtěla jsem 
mu to věřit. Bylo v něm něco takového… naléhavého.

„Tak dobře, možná na tom něco je,“ souhlasila jsem. „Ale věřit tomu, že 
kaleidoskop a bublifuk jsou štěstí, to nemůžu. Nezlobte se.“

„Tak to musíme jít do oddělení látek. Máme tu úžasné oddělení látek,“ 
nenechal se prodavač štěstí rozladit. „Vstříc štěstí vpřed!“

Pospíchala jsem za ním k dalšímu regálu. Tam jsem skutečně uviděla 
nejrůznější látky naprosto neuvěřitelných barev. Prodavač v tomto odděle-
ní právě obsluhoval dámu středních let.

„Máte nějaký veselý vzoreček?“ ptala se zákaznice.
„Samozřejmě madam. Podívejte se,“ řekl s radostí prodavač a rozložil 

před ní světle zelenou látku s potiskem legračních tančících zajíčků. „Výji-
mečně veselý vzoreček. Pojďme se jim společně zasmát.“

Začal se smát a dáma se k němu přidala. Zajíkali se veselým smíchem, 
očividně spokojení jeden s druhým i se svými životy. Také jsem se začala 
bezděčně usmívat.

„Ušiju si veselou zástěru a chňapky. Až budu vařit oběd, úsměvy napa-
dají do jídla a celá moje rodina bude veselá,“ rozhodla se dáma.

Mimoděk jsem začala obdivovat její tvář – jako by zářila zevnitř, v očích 
a v koutcích úst jí ještě tančil úsměv. 

„Někdy se stačí obklopit příjemnými věcmi, aby se život stal stejně pří-
jemným,“ vysvětlil mi Michail.

„Je to opravdu tak jednoduché?“ nevěřila jsem. „Vždyť jsou to takové 
maličkosti.“

„Ale život se přece skládá z  maličkostí,“ řekl mi důvěrně Michail. 
„Štěstí se také skládá z  maličkostí. Vždyť se přece říká: Maličkost, ale 
potěší. A umíte si představit, co nastane, když bude takových maličkostí 
hodně?“

„Umím,“ usmála jsem se. „Štěstí.“
„Konečně jste pochopila podstatu našeho zboží,“ byl nadšený prodavač 

štěstí Michail. „A to ještě není všechno, pojďme dál. Chci vám ukázat naši 
novinku. Velkou knihu štěstí. Zrovna jsme ji dostali.“

V oddělení knih měli všechno možné, ale Michail mi nedal příležitost si 
knížky dobře prohlédnout. Hned mi strčil do ruky sympatickou knížku 
v pestrém obalu. Nazdařbůh jsem ji otevřela a velmi jsem se podivila. Nic 
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v ní nebylo. Tedy skoro nic. V horním okraji stránky bylo napsáno: „Dnes 
byl nejšťastnější den v mém životě!“ a na spodním okraji: „A zítřek bude 
ještě lepší!“ Jinak byla stránka prázdná, jenom nalinkovaná jako sešit pro 
prvňáčky. Listovala jsem dál, ale všechny stránky byly stejné. 

„Tak jak se vám líbí?“ zeptal se s pýchou Michail.
„Ale vždyť tu není nic napsáno,“ odpověděla jsem rozhořčeně.
„No právě,“ potvrdil Michail. „A o tom to celé je. To vy ji budete psát.“
„Ale já…“ zarazila jsem se, „já to přece neumím.“
„Dnes to neumíte, ale zítra se může všechno změnit,“ řekl Michail ta-

jemně. „Mohl bych vám dát malou přednášku?“
„Ale ano, samozřejmě.“ Byla jsem zvědavá.
„Každý den je naplněn různými událostmi, některé se nám líbí, jiné ne. 

I  když je to zvláštní, pamatujeme si spíše ty špatné události, zatímco ty 
dobré ne. Prostě ty dobré nám připadají přirozené, jako že to tak má být. 
A naše štěstí je ve výsledku zkalené. Souhlasíte?“

„Ano, to je pravda,“ přikývla jsem, „někdy může úplná maličkost zkazit 
člověku celý den.“

„Velká kniha štěstí vám nabízí přesně opačnou cestu. Můžete si do ní 
zapisovat jenom ty šťastné události. Alespoň pět denně. Nebo víc, ale urči-
tě ne méně.“

„Ale kde bych vzala tolik šťastných událostí za den?“ protestovala jsem.
„Dovolte mi, abych s vámi nesouhlasil, ve skutečnosti je to velmi jedno-

duché, jenom jste to ještě nezkusila,“ ohradil se prodavač štěstí. „Samozřej-
mě že ze začátku budete muset přeladit své myšlení na novou vlnu, ale brzy 
tomu přijdete na chuť, je to přece velmi příjemné. Zkuste to hned teď. Co 
šťastného se vám dnes stalo?“

„Nevím,“ řekla jsem unaveně. „Dneska jsem měla těžký den.“
„Stal se vám nějaký úraz?“
„Ale jděte,“ polekala jsem se.
„No vidíte, to je přece štěstí. Hned si to zapište,“ zaradoval se Michail. 

„Ztratila jste dnes něco?“
„Ano, ztratila jsem důležitý dokument, ale potom jsem ho našla mezi 

papíry,“ potvrdila jsem.
„To jste měla štěstí. Nemám pravdu?“ pokračoval v přednášce Michail.
„Máte, souhlasila jsem. Měla jsem štěstí, že se našel.“
„A teď to zkuste sama, už vám to jde,“ povzbudil mě Michail.
„Tak tedy… dneska jsem potkala legračního pejska. Hodně chundelaté-

ho a  v  oblečku. Vypadal jako z  cirkusu. A  jeho panička taky. Byla celá 
chundelatá. Jako by si z oka vypadli.“

„No vidíte, to je skvělé. Jde vám to výborně,“ pochválil mě Michail.


