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Svým Léčivým divadlem herečka Gabriela Filippi doslova žije. Setkaly jsme se 
na sklonku roku, abychom si pověděly nejen o něm, ale abychom vám herečku 
představily především jako hledačku alternativních cest ke zdraví, vášnivou 
stoupenkyni zdravé výživy a jógy.

Gabriela Filippi: 
Mezi lidmi se rozsvěcuje
světlo naděje

Meduňčin rozhovor

▼ S jakým přáním vstupujete 
do nového roku 2017?

Především do  něj vstupu-
ji s  úžasem, protože vnímám 
čím dál větší množství otevře-

ných lidí, kteří mají touhu sdílet s druhými 
to hezké. Jako kdyby roznášeli světlo nadě-
je, které nikdy nezhasíná. Cítím, že se mezi 
lidmi rozsvěcuje a  společnost se úžasně 
proměňuje. Po  revoluci v  r. 1989 jsme si 
museli projít tím materiálním a  hutným 
proto, abychom nyní mohli hledat jiné hod-
noty a to, co má skutečný smysl. Proto se 
čím dál častěji hovoří o věčnosti duše, zá-
konech života i  vesmíru a  také o  tom, že 
příští okamžiky si tvoříme tím, jak se cho-
váme teď.

Souvisí s tím i to, že do nového roku si 
mimo jiné přeji, aby k nám do divadla cho-
dilo stále více diváků, kteří nadšení z tvo-
ření a  vzájemného sdílení budou prožívat 
spolu s námi.

▼ Proč je podle vás v dnešní době 
duchovní hledání tak důležité?

Svět prochází transformací a  je třeba 
postavit ho na skutečných hodnotách lás-
ky a  dobra. Považuji za  požehnání, že se 
v tomto zájmu doplňujeme i s mojí rodinou 
včetně manžela Pavla (manželem Gabriely 
Filippi je bývalý fotbalista Pavel Karoch – 
pozn. aut.). Osobně věnuji každou volnou 
chvilku své rodině, a pokud mě nepotřebu-
jí, tak meditacím, modlitbám a  vnitřnímu 
úklidu. Ten mi bohužel zabere nejvíce času, 
ale cítím, že to má smysl.

Vstřebávají to i naše děti, sedmnáctiletá 
Sofie a desetiletý Gabriel. Když je například 
syn smutný z  toho, že se jeho družstvu 
nebo jemu nepovedl zápas, snažím se mu 
vysvětlit, že to je úplně o něčem jiném. Ra-
dím mu, ať se při hře plně soustředí na pří-
tomný okamžik, protože pak podá ten nej-
lepší výkon, jakého je v tu chvíli schopen. 
To stačí. A také ať si nikdy nepřipustí mo-

ment, že by si přestal věřit, i když se mu 
nedaří. Nejlepší výkon podá, když propojí 
uvolněnost a koncentraci. Sportovci tomu 
říkají „zóna“ a je to vlastně hra v meditaci.

Sofie zas odráží naši výchovu i  vlast-
ní identitu ve  svých textech jako rapper-
ka. Je drsná, ale fascinuje mě. Jak říká můj 
muž: „Nakrmili jsme draka, který už má 
svůj vlastní oheň, a  my musíme být po-
řád ve  střehu.“ Jsem zvědavá, který princ 
se k našemu drakovi, vlastně lvici, odváží 
přiblížit (smích).

Jakmile člověk nastoupí na  tuto cestu, 
začne se mu otevírat nový svět. Najednou 
chápe souvislosti, rozumí různým zname-
ním, a především aktivně tvoří svůj život. 
Zároveň získá pokoru, vnitřní klid a všech-
no zkrásní a zjasní.

O domácí lékárně a lásce 
k józe
▼ Vím, že vás velmi zajímá také přírodní 
medicína a tzv. alternativní metody léčby. 
Jaké z nich doma využíváte nejčastěji? 

Celou rodinu včetně sebe léčím hlavně 
homeopatiky a dá se říct, že jsem nadše-
ný amatérský homeopat, který tento obor 
vášnivě studuje a  má doma mnoho pří-
pravků. V homeopatii kromě studia a zku-
šeností lze významně využívat také intuici, 
protože v poslední fázi, kdy se rozhodujete 
o tom, jaký lék použít, máte třeba tři mož-
nosti a právě intuice je tím, co rozhodne. 
Domnívám se, že pokud někdo dělá skvěle 
homeopatii, je to do určité míry také umě-
ní. Svoje děti tak léčím odmalička, a  jak-
mile onemocní, hned tuto šetrnou léčbu 
praktikuji. 

Kromě toho také otevírám knihu od Mi-
roslava Hrabici o příčinách nemocí, i když 
ji už znám skoro nazpaměť. Člověk se 
hned dozví, co se děje. A  do  třetice ote-
vírám knihu od  pátera Ferdy a  vyhledám 
vhodné obklady. Například nohy ve škopku 

s horkou vodou a mořskou solí je lék skoro 
na všechno. 

Léky užívané západní medicínou u nás 
použijeme v úctě tehdy, když přírodní a ho-
meopatické léky nezaberou. Kromě toho 
mám zkušenosti s čínskou tradiční medicí-
nou a také vyhledávám holistickou jemnou 
terapii aura soma, která harmonizuje naše 
tělo, mysl i  duši, podobně jako Bachovy 
květové esence. 

To nejzásadnější, co jsem přijala, je však 
modlitba, s  kterou usínám. Důležité po-
slední, pozitivní myšlence před spaním se 
říká sankalpa a také se s ní probouzím. Pře-
devším prosím o  ochranu a  vedení. Ráno 
si také vzpomínám na svoje sny a přeji si 
porozumět jejich poselství. Tato praxe mi 
umožňuje vyhnout se vnitřnímu chaosu. 

Co se týče výkladu snů, na to se ptám 
svého muže Pavla, protože k tomu má ta-
lent a  často mě překvapí. Ve  snech viděl 
úryvky z minulých životů se mnou i s dět-
mi. Pozoruhodné bylo, že jeho sny potom 
potvrdilo čtení z  palmových listů, což byl 
poměrně silný zážitek.

▼ Jsou modlitby také vaším návodem, jak 
zvládnout stres?

Ano, protože člověk by se jinak velmi 
rychle mohl dostat do velkého tlaku. V po-
slední době jsem se musela naučit nemít 
výčitky, když hraji mimo Prahu a  nemůžu 
být doma s  rodinou, protože kdybych je 
měla, energeticky bych tím svoje nejbližší 
oslabovala. Fungujeme jako spojená ná-
doba. Když jsem pak zase doma, věnuji se 
rodině naplno. A  protože nechci prožívat 
paniku, mezi ostatními pracovními nabíd-
kami si vybírám. Radši zpomalím, abych se 
dostala zpátky k sobě.

Když ráno Gabriela odvezu do  školy, 
často pak chodím do Modřanské rokle, kde 
se věnuji meditaci v  chůzi, prokládám to 
ho´oponopono (havajská technika pro vy-
tváření zdraví, hojnosti a míru – pozn. aut.), 
čerpám sílu ze stromů atd. Na čtyři kroky 
nadechuji a  nabírám sílu a  na  čtyři vyde-
chuji a odevzdávám vše, co už nepotřebuji. 

▼ Co ráda snídáte?
Nejraději mám kaše. Často si v  hrn-

ku zaliji horkou vodou jemné ovesné 
vločky s  klíčky – to jsou vitaminy navíc 
– a  po  zchladnutí přidám trošku medu 
a  másla. Oblíbenou mám také uvařenou 
rýži, do které ještě zatepla zamíchám nase-
kané ořechy a mandle. 

Zdravou stravu bych mohla přednášet 
(smích). Věnuji se jí nejen kvůli svým dě-
tem, které podávají velké sportovní výkony 
a potřebují vyváženou stravu, ale také kvů-
li sobě, abych si i  ve zralém věku udržela 
zdravé tělo a mohla na jevišti dělat hvězdy, 
provazy i stoje na hlavě.

K obědu mám ráda saláty s kozím sýrem, 
rybou, grilovanou zeleninou, kuskusem, 
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Jako první jsem nazkoušela monodrama 
Andělé v mém srdci podle knihy irské my-
stičky Lorny Byrne Andělé v mých vlasech, 
následovaly hry Chlapec, který viděl prav-
du a Dar z nebes. Představení jsem si také 
sama zrežírovala a vystupuju v nich za do-
provody klavíru, kytary nebo zpěvu Patrika 
Kee. Cílem představení je přivést diváky 
k  něčemu novému díky emocionálnímu 
prožitku a vzácné atmosféře, a  tak diváci 
mají možnost rozsvítit v  sobě své božské 
světlo. Představení je pokaždé trochu jiné, 
ovlivňují jej diváci, atmosféra prostoru i ko-
legové. Jde o vzájemné dávání. 

Díky ohlasům vím, že Léčivé divadlo má 
smysl. Před každým představením 
prosím, ať se skrze mě děje vyšší 
vůle, a  nechávám se vést. A  pak 
začnu na  jevišti být, tedy nikoliv 
hrát. Je to proces tvoření, při němž 
jsem vedena, a  plně mu důvěřu-
ji. V  Léčivém divadle nejde jen 
o pobavení a kulturní zážitek, ale 
i o návrat ke své duši a znovuna-
lezení sebe sama. Cílem je probou-
zet v lidech touhu pátrat po smys-
lu našeho bytí. 

Z  každého představení mám 
obrovskou radost. Jsem na  jevišti 
šťastná, netrpím trémou a  vní-
mám, že se tam pokaždé na všech 
rovinách dějí zázraky. Vlastně tam 
jsem i nejsem, protože se stávám 
prostředníkem mezi lidmi a  du-
chovními světy. Po představení se 
vždycky těším na setkání s diváky 
a jejich prožitky z večera.

František Drtikol říkal, že umělci 
ovlivňují lidské podvědomí a svým 
uměním mohou každého přivést 
do  vyšších anebo naopak nižších 
sfér. Cituji: „Tvorba není nezávaz-
nou hrou bez nutnosti sebekázně, 
ale nanejvýš zodpovědnou činnos-

tí, neboť stvořené dílo dál žije svůj život 
a ovlivňuje tak či onak své okolí.“ Na tom, 
jestli se zabývají herectvím, malováním, 
zpěvem atd., přitom nezáleží. 

Kromě monodramat Léčivé divadlo také 
pořádá meditační a  prožitkové semináře, 
jimiž zúčastněné provázím. Vedení říze-
ných meditací je pro mě přirozené, cítím, 
co potřebuje daná společnost i jednotlivec. 
Na seminářích se snažím předávat, co je mi 
blízké, co umím a o čem vím, že to může 
zkvalitnit každodenní život.

▼ Je pravda, že vám tuto kariéru kdysi 
předpověděla podle kávové sedliny Helena 
Růžičková?

Ano. V  roce 1992 jsem dostala roli 
v  bláznivé komedii Milana Růžičky Trha-
la fialky dynamitem, kde jsem se potkala 
s  Helenou Růžičkovou. Jednou mi řekla, 
ať si dám kafe a sednu si k ní. Ze sedliny 
mi předpověděla dvě děti a  také kariéru,  

ale rituál, obřad a modlitba. Mnoho let jsem 
chodila k Věře Ždichyncové, která cvičila až 
do svých devadesáti let a dostala cenu Thá-
lie za  celoživotní dílo v  oboru balet. Nyní 
chodím do studia k nám na čtyřce ke Katce 
Novákové a  Andree Smékalové. Při cviče-
ní se vždy dostávám zpátky k sobě a mojí 
největší vášní je pránájáma-jóga, což jsou 
dechová cvičení, která vyučuji i  na  svých 
prožitkových seminářích. Doma a v přírodě 
to praktikuji co nejčastěji – asi se ve mně 
probudila má indická minulost (smích). 

Když jsem byla malá, měli jsme doma 
chodbu obloženou koženkou, kde jsem stá-
vala na hlavě nebo ve  stojce každou vol-

nou chvilku. Milovala jsem to, dívala jsem 
se na svět vzhůru nohama a nevěděla proč. 
V současném životě jsem v Indii zatím ne-
byla, ale až přijde ten správný okamžik, po-
jedu tam s tanečnicí Rasabihári, která Indii 
zná a  provede mě místy staroindického 
tance Bharatanátyam.

Divadlo takzvaně léčivé

▼ Už pátým rokem jezdíte po republice se 
svým Léčivým divadlem. Můžete ho těm, 
kteří ho ještě neznají, představit?

Moji přátelé Jan Frank zabývající se 
tzv. radixovou medicínou a  etikoterapeut 
MUDr.  Vladimír Vogeltanz mi kdysi řekli, 
že mám vytvořit jiný druh divadla, které 
by bylo léčivé a kde bych svoji profesi pro-
pojila s duchovním hledáním. Navedli mě, 
abych se stala prostředníkem mezi diváky 
a spirituálním světem, a tak se stalo.

fazolemi apod. Ráda také vařím hutné ze-
leninové polévky se semínky s  kvalitními 
oleji. K  večeři se snažím vyhýbat sachari-
dům a  sladkostem, které mám jinak moc 
ráda a které mi dnes vynahrazují výrobky 
raw food. Zároveň obdivuji pránisty. Už ně-
kolikrát jsem držela 21denní půsty, ale čas 
s jídlem si zatím užívám ráda.

Snažím se, abychom u  nás doma jedli 
stravu, která je pro nás hodnotná a kvalitní. 
Jíme saláty se sýry nebo rybami, ráno si při-
pravujeme smoothie a freshe, do nichž při-
dávám třeba ještě rozemletou směs konopí 
a  ječmene. Kromě toho užíváme i  hodně 
jiných potravinových doplňků – chlorellu, 
spirulinu, křemelínu a také příprav-
ky ájurvédské medicíny na  jasnou 
mysl, klouby atd. 

Při vaření zase hodně využívám 
mořské řasy. Stačí velikost známky 
a  do  těla se dostanou cenné mi-
nerály a  samozřejmě jod. Dokon-
ce znám zajímavý přírodní recept, 
který pomáhá při onemocnění 
štítné žlázy: doporučuje se navlh-
čit pláty řasy, dát je na  plátýnko, 
přiložit na  krk, převázat šátkem 
a nechat působit několik hodin. 

▼ Pečete? 
Vždy je to o  kompromisech. 

Nejčastěji peču tmavé buchty nebo 
perník, protože do toho můžu při-
dat mleté pšeničné klíčky, melasu 
atp. V tmavém těstě s kakaem to 
není nápadné. Mleté klíčky dokon-
ce přidávám i do těsta na palačin-
ky, včetně pohankové mouky, a můj 
syn se pak diví, že ty palačinky ne-
vypadají stejně jako u babičky. 

Do  dětí se snažím nasoukat 
to, co je zdravé, jak se dá. Naštěs-
tí teď už jsou ve věku, kdy se jim 
dá leccos vysvětlit. Když ale dcera 
byla malá, jakmile začala číst, vše, na čem 
bylo napsáno Bio, odmítala. Byla jsem totiž 
truchu biomatka (smích). Pak jsem proto 
nápisy na  potravinách nějakou dobu pře-
lepovala. Myslím si ale, že naše děti mají 
dobrý základ i díky tomu.

▼ Už mnoho let cvičíte jógu. Co vás k ní 
přivedlo?

Józe se věnuju pětadvacet let. Svoje tělo 
vnímám jako dar, protože se mohu pozná-
vat i skrze něj. Když je v životě něco v ne-
rovnováze, dá mi znamení v podobě nemo-
ci a já vím, že se musím zastavit a ptát se, 
co mi tím chce říct.

K práci s tělem jsem měla blízko vždycky. 
Vyjadřovala jsem tak svoje pocity i emoce, 
což se blížilo k meditaci v pohybu. V dospě-
lém věku jsem jógu začala hledat podvě-
domě, protože jsem své tělo chtěla poznat 
ještě hlouběji, naučit se vnitřnímu klidu, 
dýchání atd. Jóga pro mě není jen cvičení, 

Meduňčin rozhovor

↑   Společně s hercem Mário Kubcem vytvořili 
nevšední představení Anastasia.
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campu. Dcera se zde věnuje dětem v tanci 
a  já si nimi tvořím nové formy intuitivní-
ho divadla, v nichž se prolínají i konstelace 
i arteterapie. Vše se děje na základě jejich 
vlastního volání a potřeb věnovat se příbě-
hům z jejich života, aby jim lépe rozuměly 
a tím lépe pochopily i samy sebe.

O poezii a předcích

▼ Před lety vás hodně inspirovalo dílo 
J. A. Komenského. Čím přesně?

Komenský mě inspiruje neustále. Také 
díky jeho knihám jsem si uvědomila, jak 

je důležité, aby děti byly ve ško-
le správně motivovány. Proto je 
důležité učit je s  láskou a  for-
mou hry. Dílo J. A. Komenského je 
pro mě velmi inspirativní a jsem 
ráda, že jsem před lety společně 
s Otakarem Brouskem, Milanem 
Friedlem a  Alfredem Strejčkem 
namluvila Breviář myšlenek J. A. 
Komenského, což je výtah toho 
nejdůležitějšího z  jeho deseti 
knih. Nejvíce mi však z jeho díla 
dala Cesta světla, přestože je 
prakticky neznámá. Právě v ní se 
dá načerpat velká moudrost, kte-
rá ukazuje, kudy bychom se měli 
ubírat, chceme-li být skutečně 
šťastni. Jde o to nacházet světlo 
uvnitř sebe, které pak skrze nás 
přechází vně a pohlcuje okolí.

Mimo jiné jsem zdramatizo-
vala a na CD natočila Umění mi-
lovat, Božskou komedii, Anděly 
v  mých vlasech, Chlapce, který 
viděl pravdu, Dar z nebes, Léči-
vou meditaci a Anastasii. Poezii 
se věnuji hodně a  jako odměnu 
své práce vnímám pravidelné vy-
stoupení na Štědrý večer na ČT 
2 ve  Vánočních koncertech ze 
Senátu. U  nás doma je to už 
tradice – na Štědrý večer se ne-
díváme na pohádku, ale na ma-
minku, která recituje v  Senátu 
(smích).

▼ Vaše jméno napovídá, že vaše kořeny 
jsou někde v Itálii…

Kdepak, jsem Češka jak poleno. Zní to 
italsky, ale nechala jsem si udělat rodo-
kmen až do 12. století, a tak vím, že moje 
jméno vyšlo z oblasti Herálce a Hlinska. Je-
den z mých předků Filip z Křídla, který byl 
u nás na Vysočině knězem, sloužil nějaký 
čas v  Itálii. Inspirovalo ho to a  ze jména 
Filip si udělal Filippi, i když byl Čech. Moje 
maminka se za  totality jmenovala Filippi-
ová, ale mně v porodnici do rodného listu 
napsali jméno Filippi a škrtli „ová“. Ti naho-
ře občas dělají neuvěřitelné věci.  ◆

Věra Keilová

kostým na představení podle jejího návrhu 
vyšívaly babičky z domova důchodců.

Astrolog Antonín Baudyš ml. mi řekl, 
že s  představením o  Anastasii budeme 
dokonce vystupovat i  v Rusku. Tak uvidí-
me, co je pro nás ve hvězdách přichystáno. 
Každopádně můj muž říká už teď, že má 
někdy ze soužití se mnou pocit, že cválám 
na koni, zatímco on se jen tak tak drží jeho 
ocasu.

▼ Máte ještě nějaké další pracovní plány?
Neplánuji, vše vzniká samo. Další před-

stavení bude neuvěřitelná komedie, ale víc 

zatím prozrazovat nechci. Také bychom 
s Patrikem Kee chtěli dát dohromady mi-
nutové meditace s mantrami a modlitbami, 
tzv. minutěnky. No a mým největším přá-
ním je vytvoření meditačního odpočinkové-
ho centra, kde by se sdružovali duchovně 
tvořící lidé z různých oborů a nabízeli svou 
moudrost a umění. Mám na mysli léčitele, 
duchovní učitele, jogíny, astrology, ale také 
osobnosti, které si uvědomují, že jejich 
obory mají souvislost se stvořením. Proto-
že mám sama dvě děti, přála bych si také 
rozvíjet interaktivní činnosti, které budou 
v  dětech rozvíjet jejich osobnost a  vztah 
ke Svořiteli tak, jak se o to snažíme s naší 
rodinou například na  letním Multi dance 

která bude v něčem zvláštní a nestandard-
ní, ale přijde až s blížící se čtyřicítkou. Dnes 
vím, že mluvila o  mém Léčivém divadle. 
Vzniklo v  roce 2012 a  rychle nabralo vítr 
do plachet. Možná proto, že jsem věřila, že 
to tak má být. Jezdíme po  celé republice 
i na Slovensko a setkávání s diváky i hosty 
Léčivého divadla jsou opravdu výjimečná.

▼ V prosinci mělo premiéru zatím 
poslední představení, které je již hrou pro 
dva herce. Jak vznikalo?

Scénář jsem psala rok po přečtení de-
seti knih o Anastasii autora Vladimíra Me-
greho. Hledala jsem, jak to pře-
nést na jeviště, a snažila se, aby 
v tom byl nejen příběh a moud-
rost, ale i humor. Samotnou mě 
pak překvapilo, že obě postavy 
se smějí skoro pořád. Konfronta-
ce ženy žijící v přírodě a podnika-
tele z velkého města je zábavná 
a přitom moudrá. 

Příběh se odehrává v  divoké 
přírodě, a tak jsem se učila zvu-
ky medvěda i  různých ptáčků. 
Speciálně pro toto představení 
také vzniklo několik písniček, 
protože některé věty z  knih mě 
přímo fascinovaly a pak mi k nim 
začaly vnitřně chodit tóny. Cel-
kem vzniklo sedm nádherných 
písniček. Moje nejoblíbenější je 
modlitba Anastasie k  otci ne-
beskému, což je vlastně obdoba 
Otčenáše: „Otče můj všudepří-
tomný, děkuji ti za světlo života, 
za  existenci Tvého království, 
jsem dcera tvá…“ Každý si ji 
může zpívat pro radost a přitom 
si tvořit to, co si přeje. 

Od začátku jsem si přála, aby 
Vladimíra Megreho ztvárňoval 
Mário Kubec, který se v  životě 
i na  jevišti vydal podobnou ces-
tou, ale dřív než jsem mu to sta-
čila zavolat, ozval se sám. Knihy 
o Anastasii ho také velmi oslovily 
a  navíc žije se svou rodinou už 
léta uprostřed přírody v  Kruš-
ných horách, kde chová i koně. Mário hrál 
v Národním divadle i na Fidlovačce a oba 
dva jsme došli k tomu, že bychom si přáli 
prostřednictvím naší profese lidem přinést 
témata, která poskytují další hlubší proži-
tek, poznání a radost. Nejlépe to vyjadřuje 
slogan Léčivého divadla „Mystické příběhy 
s  láskou a humorem“. Všechny tyto okol-
nosti spojily naše cesty v představení Ana-
stasia.

Kromě jiného se v  tomto představení 
objevuje motiv hledání a nalézání vlastních 
kořenů a  k  těm slovanským patří i  věnce 
z kvítí a bylin, které navrhla Marie Stará. Vý-
robky její firmy s názvem Rodná hrouda mě 
fascinovaly a také mě nesmírně potěšilo, že 

↑  Gabriela se svojí rodinou – manželem Pavlem, dcerou Sofií 
a synem Gabrielem.


