
Internetová televize Cesty k sobě fun-
guje šest let. Jaké byly vaše začátky?
Začátky byly hodně těžké, jak to 
v mém životě bývá. Když jsme začínali, 
finance nebyly, tím pádem ani žádné 
studio. Točili jsme v paneláku na Za-
hradním Městě s  plážovou kamerou. 
Vzpomínám si na  jeden z  prvních 
rozhovorů, bylo to s  Jardou Duškem. 
Přišel do  malého bytu, kde byly dvě 
židle a malá kamera. Myslela jsem, že 
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Povídali jsme 
si s majitelkou 
internetových televizí 
Cesty k sobě a Elia 
TV Mgr. Alžbětou 
Šorfovou, která 
mimo jiné vedla 
řadu let poradenství 
pro osobní rozvoj. 
V současné době 
nejvíce času a energie 
věnuje svým 
internetovým televizím 
a můžete ji také 
zastihnout na jejích 
přednáškách. 

uteče, ale nestalo se tak. Vše zachránil 
mámin štrúdl. Ještě když si na  to teď 
vzpomenu, musím se smát, ale troufnu 
si říci, že díky videu s Jardou nás lidé 
zaregistrovali a začali nás sledovat.

Čím vším se internetová televize za-
bývá?
Cílem naší televize je přinášet témata, 
která přispějí k duchovnímu rozvoji 
jedince i  celé společnosti. Máme zde 

Kdo je
Mgr. Alžběta Šorfová 

Narodila se v Praze a dětství strávila 
na pražském Žižkově. Řadu let se 
věnovala tanci u známého českého 
choreografa, tanečníka a stepaře 
Franka Towena, specializovala se 
na improvizační a africké tance. 
Po střední škole odešla za studiem 
do Německa. Studovala v Hannove-
ru na státní univerzitě, obor - ger-
manistika a historie, zároveň s tím 
se věnovala studiu hlubinné terapie 
na soukromé škole. Spiritualita za-
čala pronikat do jejího života již při 
studiích vysoké školy, od roku 1995. 
Po návratu do České republiky se 
začala naplno věnovat své poraden-
ské činnosti v oblasti osobního roz-
voje, kterou se intenzivně zabývala 
více než 10 let. V roce 2008 založila 
internetovou televizi Cesty k sobě, 
zaměřující se na duchovní rozvoj je-
dince i společnosti. Začátkem roku 
2015 spustila další internetový kanál 
Elia TV. Má 12letého syna Kryštofa. 
Se svojí rodinou žije v Praze.

Tvoříme společně síť                            
moudře podnikajících žen                                              
v rozhovoru s Lenkou 
Papadakisovou
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zastoupeny oblasti od  duchovního, 
duševního rozvoje přes fyzické zdra-
ví, ochranu přírody, záhady, tajemná 
místa až k  politice. Lidé u  nás na-
jdou rozhovory s  inspirativními lid-
mi, osobnostmi, reportáže, nabízíme 
i přehled zajímavých akcí. Lidem také 
zprostředkováváme za-
jímavé články. Nabízíme 
divákům i několik vychy-
távek. Jednou z nich jsou 
audio rozhovory. Lidé, 
kteří nestíhají sledovat 
naše videa nebo by je 
rádi poslouchali např. při 
jízdě v autě či jiných čin-
nostech, mají možnost si 
sestavit CD dle vlastního 
výběru (více informací na 
www.cestyksobe.cz). I díky 
neustále přibývajícím té-
matům jsme se rozhodli 
založit novou interneto-
vou televizi Elia TV, je-
jíž vysílání začalo přesně 
1. ledna letošního roku. Cesty k  sobě 
fungují i nadále, pouze s tím rozdílem, 
že se tam zveřejňují převážně rozho-
vory se spirituální tematikou a  ostat-
ní témata jsme přesunuli na  Elia TV 
(www.eliatv.cz).  

Co je cílem Elia TV a komu je určena?
Elia TV je určena pro širokou ve-
řejnost, tedy pro všechny, kteří jsou 
na cestě k sobě a hledají podstatu své-
ho života. Eli znamená v  hebrejštině 
Bůh a přípona a je ženského rodu. Elia 
je tedy Bohyně, tak jako naše planeta 

Země. Televize je zaměřena na main-
stream, od něhož se budou odvíjet i té-
mata – je to internetová televize pro 
všechny a  o  všem. Hlavním úkolem 
je poukázat na  lidskost, na  kterou se 
v našem světě pozapomnělo.

Můžete našim čtenářům prozradit, 
kde berete prostředky na  provoz in-
ternetové televize Cesty k sobě, pro-
tože co vím, přístup k jejich obsahu je 
zcela zdarma.
První roky jsme Cesty financovali spo-
lečně s kolegou ze svých prostředků,

což bylo celkem hodně náročné. 
Pokrýt pronájem studia, kame-
ramany, střihače. 

Pak do  mého života vstou-
pil člověk, anděl strážný, který 
nás dodneška podporuje, fandí 
nám. Stal se takovým naším 
mecenášem a já jsem za to ne-
smírně vděčná a  šťastná, pro-
tože by se Cesty nemohly dále 
rozvíjet anebo bych to musela 
vést komerční cestou, což by 
se mnou nerezonovalo. Ztratila 
bych svoji svobodu, kterou bych 
obětovala za cenu drahých ko-
merčních reklam, které bychom 
na  Cestách měly. Od  začátku 

jsou Cesty postaveny tak, aby v žád-
ném případě nedošlo ke ztrátě svobo-
dy a nezávislosti, a to jak té finanční, 
tak informační. Snažíme se v televizi 
prezentovat lidi, kteří prospívají i při-
spívají společnosti. Je moc milé, když 

Inzerce
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si lidé uvědomí, jaké informace z naší 
televize dostávají, kolik energie z  ní 
čerpají a snaží se na oplátku vyrovnat 
energie tím, že nám zašlou na  účet 
nějaký finanční obnos nebo napíšou 
děkovný mail. To mě a celý tým moc 
těší.

Za těch šest let fungování jste nato-
čili okolo tisícovky zajímavých a  in-
spirativních rozhovorů (všechny jsou 
ke  zhlédnutí na  www.cestyksobe.cz). 
Vzpomenete si na  hosta, který vás 
osobně nejvíce obohatil?
Nejvíce mě ovlivnilo setkání s  Nic-
kem Vujicicem. Člověk bez rukou, bez 
nohou, jenom hlava a  trup. Pamatuji 
si, jak jsem šla z té jeho tiskové kon-
ference a byla jsem z toho ještě dlou-
ho špatná. Nicméně jsem poté na něj 
často vzpomínala, když se mi něco 
nedařilo. On dokáže přes svůj han-
dicap žít plnohodnotný život, založil 
rodinu, sportuje, pomáhá a  inspiruje 
druhé. Dalším hostem, na  kterého 
s  láskou vzpomínám a vždy se s ním 
ráda setkávám, je Swami Vishwanan-
da. Já mu říkám, že je to „Chodící lás-
ka“. Jinak každý rozhovor mě něčím 
obohatil.

Vy sama jste se věnovala řadu let po-
radenské činnosti, kterou již dnes 
neprovozujete. Čím se v  současné 
době zabýváte?
Po založení Cest k sobě jsme neměla 
časovou kapacitu vést poradnu i  te-
levizi, tak jsem si ponechala pouze 
přednášky a semináře. Po spuštění na-
šeho druhého internetového kanálu, 
mám toho času opět méně, tak jsem 
přednášky a  semináře zredukovala 
na minimum. Přes den se věnuji tele-
vizím a v noci se věnuji světelné práci 
pro lidi. 

Zmínila jste přednášky a  semináře. 
Na jaká témata je vedete?
Podle toho, co je aktuální. Např. nyní 
na téma Nové technologie, protože jsme 
teď v takovém přerodu, jsme na hrani-
ci mezi tím starým způsobem myšlení, 
přístupem k  energiím a  novým způ-
sobem. Tento přechod je pro planetu, 
lidstvo dost bolestivý v tom smyslu, že 
ten starý svět se toho nechce pustit. Je 
to složitý proces. Ale blýská se na lep-
ší časy. Pracuji s  týmem, s  kterým se 
snažíme podpořit ten posun, jak nej-
lépe umíme. Další téma jsou Světelné 
systémy. Nastal Nový věk. Naše celko-
vé bytí se nastavuje na novou DNA – 
světelnou DNA. Je to krásná práce, ale 
zároveň i nesmírně náročná.

Nedá mi to nezeptat se, jaký je aktu-
ální stav naší planety?
Letošní rok spočívá především v  na-
šem postoji ke  hmotě, k  fyzickému 
tělu, k  penězům. Tento rok nám při-
náší poznání, jak to každý máme mezi 
příjmem a výdejem, ať se to týká stravy, 
peněz, popř. fyzické energie. Když si 
člověk srovná vztah k materii, planetě 

Zemi a uvědomí si, že sem přišel proto, 
aby zde žil fyzický život, tak to prospě-
je jak planetě Zemi, tak i nám lidem. 
Kdo si projde hmotou, získá k ní vztah 
a úctu, a to i úctu k planetě, která je fy-
zická. A tím se doufám změní i vztah 
lidí k  přírodě, skončí její drancování. 
Jsme ve  fázi, kdy světlo proniká až 
do  hmoty a  my si to uvědomujeme, 
prožíváme to každým dnem, kdy vní-
máme, že naše myšlenky nabírají sílu 
a  reálně se odrážejí ve hmotě, pracují 
ve hmotě, reálně měníme skutečnosti, 
fyzickou realitu, ve které žijeme. To je 
takový začátek Nového věku, který je 
již hmatatelný. Snažím se být optimis-
tický realista a neustále si připomínám, 
že ve  hmotě vše potřebuje svůj čas. 
Bude to trvat ještě desítky let, než to 
zde na  planetě bude vypadat tak, jak 
bychom si představovali. Týká se to 
všeho – přírody, ovzduší, mezilidských 
vztahů…

Jak jste sama prozradila, jste hodně 
vytížená. Kde si dobíjíte energie?
Mě ze všeho nejvíce nabíjí zpětná vaz-
ba od  lidí, diváků na  moji/naši práci. 
Když nám lidé sdělují, jak jim moc 
pomáhá to, jak je informujeme, moti-
vujeme. Dobíjí mě určitě i má rodina, 
příroda, spánek, kterého se mi moc 
nedostává, ale když je, tak si to uží-
vám. Smyslem mého života je práce 
pro druhé – pomoc člověku, naší zemi, 
planetě. Prostě tomu, kdo zrovna po-
moc potřebuje. 

Na internetové televizi Cesty 
k sobě můžete spatřit i rozho-
vor s léčitelem a terapeutem 
Vladimírem Nerudem, který 
vás seznámí s reflexní masáží 
a zároveň ukáže, jak snadno po-
moci sám sobě od zdravotních 
problémů. 

S MgA. Jitkou Andrlíkovou o kyberšikaně a finanční gramotnosti

Motivujeme jednotlivce, firmy i státy přijmout za problémy odpovědnost - v rozhovoru 
s Tomášem Bílým o fair a důstojných pracovních podmínkách pro všechny lidi na Zemi.
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http://www.cestyksobe.cz/
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