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Jaroslav MORAVEC 1. listopadu
Milena STRUNZOVÁ 3. listopadu
Zdeněk MERTL 5. listopadu
Alžběta VONDROVÁ 7. listopadu
Štefan DUREC 7. listopadu
Milan SOVA 9. listopadu
Bohuslava VANĚČKOVÁ 10. listopadu
Jaromíra SWOBODOVÁ 11. listopadu
Mariana TOBOLKOVÁ 11. listopadu
Emílie KAMIŠOVÁ 23. listopadu
Pavel HALBINGER 26. listopadu
Miloš PROCHÁZKA 30. listopadu

Vzpomínáme…
Dne 03. 10. 2017 nás navždy opustila paní
Helena Gebertová a dne 29. 10. 2017 nás navždy opustil pan Werner Votava.
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Teplý říjen - studený listopad.
V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění.
Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
Studený listopad - zelený leden.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím
prospěje.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku
budoucího.
Jaký listopad, takový březen.
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VÝZNAMNÉ DNY – LISTOPAD
Svátek všech svatých
Světový den veganství
Památka zesnulých
Den bez pesticidů
Mezinárodní den romského jazyka
Mezinárodní den prevence ničení životního prostředí v průběhu válek a ozbrojených
6. 11.
konfliktů
9. 11. Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu
10.11. Světový den vědy pro mír a rozvoj
11.11. Mezinárodní den válečných veteránů
13.11. Mezinárodní den nevidomých
14.11. Světový den diabetiků
14.11. Den bez aut
15.11. Den vězněných spisovatelů
16.11. Mezinárodní den tolerance
17.11. Mezinárodní den předčasně narozených dětí
17.11. Mezinárodní den studentstva
18.11. Mezinárodní nekuřácký den
19.11. Světový den toalet
19.11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí
20.11. Světový den chronické obstrukční plicní nemoci
20.11. Den industrializace Afriky
20.11. Světový den dětí
21.11. Světový den televize
21.11. Světový den pozdravů
21.11. Mezinárodní den filozofie
25.11. Mezinárodní den za odstranění násilí páchaného na ženách
25.11. Mezinárodní den bez nákupů
28.11. Mezinárodní den nekupování ničeho
29.11. Mezinárodní den solidarity s lidem Palestiny
1. 11.
1. 11.
2. 11.
3. 11.
5. 11.
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Památka zesnulých
Historie
Oslava Dušiček se odvíjí od svátku Všech svatých. Svátek Všech svatých se
slaví v dnech, kdy Keltové oslavovali konec roku svátek Samhain, v noci z 31.
října na 1. listopadu. Samhain byl Kelty vnímán také jako doba, kdy se stírá
hranice mezi světem živých a mrtvých. Věřilo se, že se duše zesnulých v tento
čas vracejí na zemský povrch, a živí mohou navštívit podsvětí. Může dojít k
setkávání živých a mrtvých, světlem živí ukazují cestu mrtvým. Tradice v tento
den zapalovat ohně a svíčky pochází od Keltů i Slovanů, kteří věřili, že oheň
očišťuje a světlo pomáhá chránit před zlými a potměšilými duchy. Tradici
svátku Samhain je svou podstatou a znaky nejvíce věrná oslava halloween.
S ohledem na fakt, že Keltové a poté Slované osídlili Střední Evropu a jejich
kultury se zde prolínaly, je předpokládáno, že se svátek Samhain slavil i na
území ČR a byl s nástupem křesťanství nahrazen svátkem Všech svatých v
termínu a Dušičkami ve smyslu oslavy, jako svátek, kdy se vzpomíná na
zesnulé.
Svátek Všech svatých je přesto někdy považován za oslavu, která počíná
vysvěcením původně antického chrámu Pantheonu v Římě v roce 609 jako
vzpomínka na zemřelé, kteří dosáhli věčné blaženosti.
Dušičky se slaví od 10. století. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998
clunyjský opat Odilo († 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím
pohanským obřadům. Podle dostupných zdrojů je katolickým svátkem slaveným
2. listopadu od 12. století jako vzpomínka na mrtvé, svátek Dušičky (vzpomínka
na duše v očistci), Vzpomínka na všechny věrné zesnulé. Ve 13. století se tento
zvyk rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři
mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro
všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915
Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev od první světové války, kdy
zahynulo velké množství lidí. V této době se na svátek Dušiček uspořádávávaly
průvody na hřbitovy, zdobily se hroby a konaly podobné zvyky.
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Zvyky spojené s oslavou
V zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit
hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má
symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem
nekončí.
Mezi řadu lidových pověr a zvyků rozšířených v Česku patřila víra, že prý duše
jednou za rok, v předvečer Dušiček duše vystupují z Očistce, aby si odpočinuly
od útrap. Blízcí hříšníků proto podle dostupných informací naplnili lampu na
olej máslem, aby si duše mohly potřít spáleniny. Večer se příbuzní nebo přátelé
napili studeného mléka (nebo se jím postříkali), aby se duše tak ochladily.
Na svátky se také pekly takzvané „dušičky“ nebo „kosti svatých“, pečivo
(bochánky, rohlíky) ve tvaru kostí. Těmi se obdarovávali pocestní, žebráci u
kostela, chudí lidé v obci a zaměstnanci. V jižních Čechách ještě na počátku 20.
století chodili koledníci na Dušičky prosit o toto pečivo. V okolí Českého
Krumlova tento zvyk, koledu, nazývali "chodit po rohlíkách".
Pro snížení nákladů byly pro majitele pečivo pečeno ze světlé a pro zaměstnance
z tmavé mouky. Je zmiňováno, že na území jihočeského Doudlebska se pekly
tzv. vše svaté rohlíky nebo vše svaté dušičky, toto pečivo bylo větší než jinde.
Bývá zvykem, že se na hřbitovech konají v hřbitovních kaplích, kostelech či jen
u hlavního hřbitovního kříže bohoslužby slova či mše svaté. Na Dušičky má
také kněz povoleno stejně tak jako při pohřbech a zádušních mších nosit černé
roucho (na hřbitovech většinou pluviál), ve kterém kněz prochází spolu s
věřícími hřbitov a kropí svěcenou vodou hroby.
Památka zesnulých se slaví den po slavnosti Všech svatých 1. listopadu. Věřící
římskokatolického vyznání slaví Dušičky jako Svátek věrných zesnulých
(Vzpomínka na věrné zemřelé), tedy zesnulých, kteří zemřeli jako osoby
římskokatolického vyznání a byly pokřtěným (neexkomunikovaným) katolíkem,
členem církve. Jde zde tedy o společnou slavnost k oslavě osob, které již
vstoupily do nebe.
V České republice je vzpomínka na všechny zesnulé vedle Vánoc největším
svátkem, který oslavují vzpomínkou, květinovým darem, zapálením svíčky,
nejen křesťané, ale i mnozí nevěřící (ateisté). V anglosaských zemích je oslava
památky zesnulých spojena s veselicí s názvem Halloween.
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Modlitba a zapálení svíčky
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici vzpomínka na mrtvé, je
součástí každého slavení eucharistie. Zapálení svíčky je symbolickým aktem
vztaženým k vzpomínce a věčnému životu. „Vzpomínáme na naše blízké a v
duchu se ptáme, jaké svědectví nám zanechali.“ Často bývá svíčka zapálena a při
odchodu zhasnuta z bezpečnostních důvodů.
Odpustky
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění (mrtvé, kteří
páchali hříchy) lze uplatnit o Dušičkách od 1. 11. do půlnoci 2. 11. Podmínkou
je aby úkon spojený s uplatněním získaných odpustků provedl pokřtěný
(neexkomunikovaný) katolík a pomodlil se (alespoň v duchu) za zesnulé v
kostele v přesně danou dobu po přijetí svátosti oltářní. V souvislosti s prosbami
za věřící hříšníky během Dušiček bývá zmiňována modlitba:
Na dušičky pamatujme, z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat…
V dušičkový večer, rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše, při nich za dušičky.
Poslední již svíce, zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo, nikdo nevzpomíná.
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17. listopadu
Připomeňte si události 17. listopadu 1989 minutu po minutě

Události 17. listopadu, které změnily československé dějiny, trvaly jen
necelých osm hodin. Lidé v čele se studenty tehdy ukázali, že se
přestávají bát, komunistický režim zase prokázal, kam až je schopen
zajít, aby se udržel u moci. Připomeňte si, co se tehdy odehrálo.
15.40 - Na Albertově už je asi 600 lidí, další přicházejí. Během chvilky
je ulice Na Slupi a Ke Karlovu zcela zaplněná. Lidé začínají volat
hesla "Za akademickou svobodu", "Proč se učit nesmysly", "Pro
svobodnou republiku ve svobodné Evropě".
16.00 - Shromáždění oficiálně začíná. Lidé zpívají Gaudeamus igitur.
Jako první mluví Monika Pajerová, která účastníky přivítá. StB v tu
chvíli odhaduje počet účastníků až na 15 tisíc. Po Pajerové vystupuje
účastník Opletalova pohřbu v roce 1939 Josef Šárka. "Studenti,
nedejte se, jsem rád, že bojujete o to, o co jsme bojovali my tenkrát,"
říká studentům. Následuje mohutný potlesk a volání "Svobodu!"
16.23 - Vystupuje zástupce Městské vysokoškolské rady SSM Jiří
Jaskmanický. Jeho projev je často přerušován nesouhlasem. Na jeho
řečnickou otázku, co můžeme udělat pro lepší zítřek, následuje z davu
odpověď: "Odstoupit".
16.30 - Začíná mluvit zástupce Nezávislých studentů Martin Klíma. Při
jeho projevu poprvé zaznívají čistě politická skandování. Ozývá se
"Jakeš ven!" a "Svobodu." "Nepotřebujeme odborníky s diplomem a
pokřiveným svědomím. Studenti se musí dát dohromady, zastat se o
dialog a pluralitu. Musíme bojovat za svobodu a proti totalitnímu
bezpráví. Vzpomeňme na Prahu 39 a Peking 89," říká Klíma. Když svůj
projev uzavře slovy "Za svobodu se musí bojovat!" dav reaguje jasně:
"Ať žije Charta!, Václavák!, Ať žije Havel."
9
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16.40 - Shromáždění oficiálně končí a pořadatelé vyzývají k odchodu
na Vyšehrad. Je ale jasné, že řada přítomných chce jít na Václavské
náměstí, jak bylo uvedeno na letáku. Pořadatelé se proto snaží
přemluvit každou skupinu s transparentem, aby šla doleva - na
Vyšehrad, místo doprava - na Václavské náměstí. (Jedním z těch, kdo
za každou cenu chtěl jít na Václavské náměstí, byl poručík StB Zifčák,
který o několik hodin později sehrál na Národní třídě úlohu mrtvého
studenta Šmída.)
16.45 - Skandování hesel "Ať žije Havel","Nechceme Štěpána",
"Nechceme kůl v plotě", "Devátý","Chceme svobodné volby", Zrušte
armádu a Lidové Milice." "Nekolik vět!"
16.55 - Lidé se vydávají na Vyšehrad. Průvod prochází ulicí Na Slupi.
Přemyslovou a Slavojovou do ulice Lumírovy. Poté ulicí V Pevnosti
přichází do prostoru Vyšehradského hřbitova.
17.30 - Vyšehradský hřbitov a jeho okolí je zcela zaplněno. Je zde
kolem 10 tisíc lidí. Vybraní zástupci položili u hrobu básníka Karla
Hynka Máchy květiny, zapálili svíčky a všichni zazpívali státní hymnu.
18.15 - Konec oficiální části demonstrace. Lidé se rozchází a vracejí
se opět stejnou cestou do ulice Na Slupi a chtějí pokračovat
Vyšehradskou přes Karlovo náměstí do centra města.
18.25 - Ve Vyšehradské ulici u Botanické zahrady je ulice přehrazena
speciální jednotkou Odboru zvláštního určení a částí pohotovostního
pluku v bílých helmách s dlouhými obušky. Policejní rozkaz zní:
zasahovat jen v případě napadení příslušníků davem. Vyšehradskou
pouze přehradit a dav zastavit. Dochází k prvním incidentům.
Skanduje se: "Máme holé ruce!" Čelo průvodu je zablokováno, ale
lidé vzadu stále postupují dopředu a vzniká panika. Policejní
kordón je protržen a zasahují příslušníci pohotovostního pluku. První
incidenty, první zadržení.
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18.52 - Konec průvodu se dává do pohybu a vrací se Plaveckou ulicí.
Počet účastníků je v té chvíli odhadován na 5 - 10 tisíc lidí.
19.12 - Šéf StB Prahy a středočeského kraje Jiří Bytčánek nařizuje
veliteli zásahu Michalu Danišovičovi čekat na příhodné místo, kde by
se dal dav uzavřít. Nábřeží je zaplněno lidmi. Lidé stojí i u oken v
okolních domech a mávají na průvod. Ten zase na oplátku volá "Češi,
pojďte s námi!" a mnozí se přidávají. Průvod je zhruba na Jiráskově
náměstí.
19.20 - Zaznívá další pokyn Bytčánka Danišovičovi. "Přesuňte všechny
síly k Národní třídě a zabraňte davu ve vstupu na Václavské náměstí".
Pohotovostní pluk je vyslán na Národní třídu. Čelo průvodu zahýbá u
Národního divadla na Národní třídu a za skandování hesel "Svobodu
umělcům", "Svobodu kultuře", "Ať žije pan Kemr" pokračuje po
Národní třídě směrem k Václavskému náměstí. Za okny divadla stojí
někteří herci a pozdravují průvod, jehož konec je nyní na Jiráskově
náměstí.
19.30 - Pohotovostní pluk uzavírá Národní třídu v prostoru Perštýna,
dále přehrazuje ulice Mikulandskou a Voršilskou. Během dalších
minut blokuje most 1. máje u Národního divadla. Demonstranti v
předních řadách si sedli na zem. Mezi nimi a příslušníky bezpečnosti
je volný pruh, ve kterém hoří svíčky. Některé účastnice demonstrace
zasunují příslušníkům za štíty květiny. Příslušníci bezpečnosti mlátí
účastníky demonstrace pendreky. Směrem od Národního
divadla zároveň postupuje školní pohotovostní oddíl.
19.45 - Lidé jsou hermeticky uzavřeni. Záznam zapisovatelky z řídícího
štábu: Zakročit se vším, co je k dispozici.
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20.30 - Policisté ze strany Národního divadla pomalu postupují k
davu. Demonstranti jsou vytahováni a předváděni do autobusů,
začíná zahušťování davu na nejvyšší míru. Vzniká ohromný tlak. Lidé
jsou ze předu tlačeni příslušníky bezpečnosti a zezadu zbytkem
průvodu. Mnozí na konci průvodu ještě netuší, co se děje u Máje.
Demonstranti skandují: "Nechte nás odejít!" Tlak vzrůstá a nastává
panika. Příslušníci bezpečnosti vytvořili v podloubí uličku a mlátí z
obou stran demonstranty, kteří se snaží dostat ven. Teče krev.
Někteří jsou zatčeni a odvezeni připravenými autobusy, jiným se
podaří schovat se v chodbách okolních domů nebo v bytech, do
kterých jsou vpuštěni.
20.45 - Do pohybu se dali i příslušníci Pohotovostního pluku na úrovni
ulice Na Perštýně. Překračují pás hořících svíček. Pendreky mlátí
sedící a poté i stojící demonstranty. Je přitom jedno, jedná-li se o
chlapce nebo dívku, staršího nebo mladého člověka. V Mikulandské
ulici zasahují dva obrněné transportéry.
21.10 - Dav je rozehnán.
22.00 - U obchodního domu Máj opět zasahuje pohotovostní pluk
proti skupině asi 200 lidí, kteří pokládají v podloubí svíčky.
23.00 - V Divadle Na zábradlí se sešli herci Jaromír Hanzlík, Jiří Lábus,
Miroslav Krobot a Ivan Rajmont se studenty. Zde se již objevila zpráva
o možných mrtvých. Zmíněna byla myšlenka studentské stávky.
23.10 - StB ukončila hlášení.
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Datum

Jméno

2017

Svátek

Fáze Luny

Středa

1.11.

Felix

Dorůstá

Čtvrtek

2.11.

Památka zesnulých

Dorůstá

Pátek

3.11.

Hubert

Dorůstá

Sobota

4.11.

Karel

Úplněk

Neděle

5.11.

Miriam

Ubývá

Pondělí

6.11.

Liběna

Ubývá

Úterý

7.11.

Saskie

Ubývá

Středa

8.11.

Bohumír

Ubývá

Čtvrtek

9.11.

Bohdan

Ubývá

10.11.

Evžen

Ubývá

Sobota 11.11.

Martin

Ubývá

Neděle 12.11.

Benedikt

Ubývá

Pondělí 13.11.

Tibor

Ubývá

Pátek

Úterý

14.11.

Sáva

Ubývá

Středa

15.11.

Leopold

Ubývá

Otmar

Ubývá

Čtvrtek 16.11.
Pátek

17.11.

Mahulena, Den boje studentů za svobodu a demokracii
(1989)

Ubývá

Sobota 18.11.

Romana

NOV

Neděle 19.11.

Alžběta

Dorůstá

Pondělí 20.11.

Nikola

Dorůstá

Úterý

21.11.

Albert

Dorůstá

Středa

22.11.

Cecílie

Dorůstá

Klement

Dorůstá

Emílie

Dorůstá

Sobota 25.11.

Kateřina

Dorůstá

Neděle 26.11.

Artur

Dorůstá

Pondělí 27.11.

Xenie

Dorůstá

René

Dorůstá

Čtvrtek 23.11.
Pátek

Úterý

24.11.

28.11.
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Středa

29.11.

Čtvrtek 30.11.

Zina

Dorůstá

Ondřej

Dorůstá

Karel
Význam jména
Svátek:
4. Listopad
Původ jména:
německý
Varianty jména:
Kája, Karlík, Kájin, Karlíček, Kájin
Symboly jména Karel:
svobodný muž, sedlák, chlap, král
Význam jména Karel:
Jméno pochází ze staroněmeckého slova "karal", "karlaz", či "karl" s
významem "svobodný muž", "sedlák" nebo "chlap". Slovo "karl" se
také začalo používat jako obecné označení pro krále nebo panovníka odtud vzniklo i české slovo "král".
Alžběta
Význam jména
Svátek:
19. Listopad
Původ jména:
hebrejský
Varianty jména:
Alžbětka, Běta, Bětka, Bětuška, Ela, Eliška, Líza, Bety, Betynka
Symboly jména Alžběta:
Bůh je má přísaha, Bohu zasvěcená
Význam jména Alžběta:
Česká podoba jména Elíšéwah, což znamená můj bůh je přísaha,
přísahám na svého boha, má mnoho podob např Eliška, Líza, Běta,
francouzské Babet(te) nebo Elsa, Izabel(a).
14

Městská správa sociálních služeb, S. K. Neumanna 842, 431 91 Vejprty

Emílie
Význam jména
Svátek:
24. Listopad
Původ jména:
římský
Varianty jména:
Emilka, Emča, Emka, Emuška, Míla, Milka
Symboly jména Emílie:
z rodu Aemiliů, horlivý, pracovitý, soutěžící
Význam jména Emílie:
Jméno Emílie je ženskou variantou jména Emil. Základem jména je
latinské přídavné jméno aemilianus, jehož význam bychom mohli
přeložit jako "soutěžící" nebo "soupeřící".
Kateřina
Význam jména
Svátek:
25. Listopad
Původ jména:
řecký
Varianty jména:
Katka, Káča, Káťa, Kačena, Kačenka, Katuška, Kateřinka,
Katy, Kity, Kátěnka, Katla
Symboly jména Kateřina:
čistá, cudná, mravná, koruna
Význam jména Kateřina:
Význam jména je z řeckého kathará čistá, přeneseně cudná,
neposkvrněná, může pocházet i ze slova hekateros kdo jistě zasahuje
cíl. Další výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal
koruna.
15
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Kateřina
Význam jména
Svátek:
25. Listopad
Původ jména:
řecký
Varianty jména:
Katka, Káča, Káťa, Kačena, Kačenka, Katuška, Kateřinka, Katy, Kity,
Kátěnka, Katla
Symboly jména Kateřina:
čistá, cudná, mravná, koruna
Význam jména Kateřina:
Význam jména je z řeckého kathará čistá, přeneseně cudná,
neposkvrněná, může pocházet i ze slova hekateros kdo jistě zasahuje
cíl. Další výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal
koruna.

Listopad Horoskop 2017
Listopad přinese jedincům spolu s proměnou přírody a zkracujícími se dny únavu. Není se čemu
divit. Napovídá tomu i postavení planet. Nálada se mění postupně podle toho, jak se příroda
zbarvuje a vaše okolí šedne. Je to naprosto přirozené. Tyto pudy v sobě máme zakódovány, ať
chceme nebo ne.
Mars bude v listopadu protínat znamení vah. Očekávat tak můžeme klidné období, kdy se
budeme chovat spíše racionálně. Emoce půjdou tentokrát stranou. Svědomitý a zodpovědný
přístup vám navíc propůjčí dobré předpoklady k úspěchu v kariéře. Díky Merkuru ve Střelci jsou
silné i vaše morální aspekty. Slunce ve Štíru v tomto období přináší notnou dávku bojovnosti, což
může být dobře, pokud tuto energii nezneužijeme v chování proti ostatním jedincům.
Horoskop pro listopad 2017 radí jedincům kompenzovat únavu radostnými událostmi. Tak budete
schopni dobít si ztracenou energii. Ještě toho máte před sebou letos mnoho, i když se vám to tak
možná nezdá. Najděte si čas také na relaxaci. Zvláště vaše tělo bude hodně vytížené tento
měsíc.
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PLÁNOVANÉ AKCE NA MĚSÍC – LISTOPAD

2. listopadu

Památka zesnulých – návštěva
hřbitova

16. listopadu

III. turnaj v šipkách u nás na
Domově

23. listopadu

Prodej textilu ve velké jídelně
Domova

25. listopadu

Pedikúra

28. listopadu

II. turnaj v šipkách v Klášterci nad
Ohří
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Z per našich čtenářů …
Kominík
1. Přišel a nějak záhy, že voní sazemi?
Spíš prachem mléčné dráhy, jak chodí nad zemí.
Saze jsou jeho chloubou!
Že voní komínem?
Spíš maminčinou troubou buchtou a závinem.
Přinese úspěch nový?
Či druhou naději.
A štěstí, nese? Kdo ví?
Však jistě – naději.
2. A je to žhavý zákon lidí.
Z hroznů dělají víno, z uhlí dělají oheň, z lidí políbení.
3. Kdo vítězí nad lidmi, je mocný – kdo vítězí nad sebou, je
mocnější.

Bohuslava Vaněčková
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K zamyšlení …
Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou
Zkuste na čas nechat věci, ať se stanou.
Nemluvte Vesmíru do jeho práce a odolejte pokušení o něco se snažit a vyvíjet
tlak.
Vyberte si oblast života, kde se vám „nedaří“ a zkuste k ní přistoupit jinak.
Přijměte to, co je tak, jak to je.
Žádný spěch, žádná netrpělivost, žádná síla a žádný boj.
Prostě to udělejte jinak, než jste zvyklí.
Jen pozorujte, klidně dýchejte a nesnažte se vyvíjet přehnanou aktivitu.
Nechte se unášet proudem, tak jako plachetnice na vlnách.
Nemáte co ztratit - pokud jste vystříleli všechny náboje a stejně se nic
nezměnilo, akorát to držíte
křečovitě „pod krkem“.
Nechte prostor Vesmíru - svému Zdroji, aby vše udělal za vás.
Udělá to nejlépe a tak, jak to má být.
Pusťte ruce z volantu a nechte to svému osudu.
Nebojte se - vše se srovná podle toho nejlepšího scénáře, který ani nemusíte
znát. Vaše snaha je
kontraproduktivní a Vesmír jen čeká, až se vyčerpáte.
Potom stejně nastolí to, co má být.
Nechte věci proběhnout, uvolněte se a dejte si další kávu.
Udělejte to prostě jednou jinak - vypněte vaši snahu něco změnit a pozorujte
jen, co se stane.
Tam, kde obvykle argumentujete, se ztište a nic neříkejte.
Tam, kde obvykle tlačíte, povolte stisk.
Tam, kde kontrolujete, přestaňte s tím a nechte to být.
Tam, kde plánujete, hoďte vaše plány do koše.
Znáte to pořekadlo: Chceš-li Boha rozesmát, řekni mu o svých plánech“.
Prostě to udělejte jinak.
Vnější sílu nahraďte vnitřní silou, která je mnohokrát větší.
Tak začne pozvolná transformace vašeho života.
Tak získáte zpět radost a chuť žít.
Tak se budete více bavit, protože budete vědět, že to Vesmír za vás zařídí.
S úctou Lenka Moučková
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