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Málo kdo by vám řekl, ať na Erasmus nejezdíte a všichni s nadšením vypráví spoustu příběhů, jak krásný právě ten
jejich pobyt byl. A víte co, tu první část vám já klidně řeknu. Nejezděte..., protože zpátky domů už se chtít vrátit
nebudete!
To, že bych ráda na Erasmus odjela jsem měla v hlavě jasné už během střední školy. O možnosti vyjet až do Kanady a
navíc tam zůstat celé dva semestry, to by mě už nenapadlo ani ve snu. I přes počáteční strach a nejistotu nelituji dne,
který jsem ve Victorii mohla strávit. Výstupy z komfortních zón, do neznáma a třeba i na jiný kontinent! Na popsání
všech těch skvělých zážitků s nejmilejšími lidmi kolem by tu ale slova nestačila. Ochutnání přátelského mindsetu
Kanaďanů, těch nejkrásnějších hor, nekonečných lesů, a hlavně bytí obklopen oceánem, ve kterém si v Tofinu můžete
třeba na víkend zasurfovat. Jediné, co vlastně po návratu zpátky do reality děláte je hledání cest, jak se dostat zpět.
Už svoji první noc na ostrově jsem strávila trochu netradičně, ve stanu v kempu s mojí hostitelskou rodinou. S láskou
teď i vzpomínám na ceduli "možný výskyt pum i medvědů", která nás při vjezdu do kempu uvítala, a která mi nakonec
těch pár dní nedala ani sekundu klidného spánku. Divokost a spjatost s přírodou, ta byla neskutečně krásná a teď si
po českých lesích běhám s tou nejčistší hlavou, kdy potkám maximálně tak komára.
Co se studia týče, ze všeho nejvíc mě překvapil kreativní a přátelský přístup profesorů, kteří se nám snad nikdy
neváhali nabídnout pomocnou ruku. I přesto, že je studium poměrně intenzivní a občas náročnější, není tak nic, co by
se nedalo zvládnout. Právě i po čase stráveném v kampusu, snažící se v knihovně společně s ostatními (občas marně)
vypracovat naše projekty, se mi stýská snad ze všeho nejvíce. Stejně tak ráda vzpomínám na field tripy, které jsou
součástí snad každého předmětu a dali nám tak možnost nahlédnout do toho, jak všechny věci, které probíráme,
fungují v praxi (a to třeba i v rámci hodin španělštiny, kdy jsme měli se spolužáky společnou večeři v té nejlepší
mexické restauraci ve městě i s naší nejmilejší profesorkou!).
S obrovským štěstím je pro mě Victoria takovým druhým domovem tisíce kilometrů daleko. A vděčnost, kterou k
celému tomu zážitku mám nedokážu vyjádřit. Pocit naplnění a objevení toho nejkrásnějšího možného žití a bytí.
Kdykoliv si na Kanadu vzpomenu, polije mě pocit nepopsatelného štěstí a stýskajícího se smutku zároveň.

