
 Polovina ledna 2009 mne opět inspirovala k jednomu krátkému zamyšlení. Začal 
opravdu naprosto skvělý rok 2009 a díky pozitivnímu pohledu na věci, přátele kolem nás, se 
daří stále více tvořit moc hezký kousek života na téhle zemi. Radost stíhá radost a nejlepší je 
to, když člověk vidí, že se ta dobrá nálada a hezké vztahy mezi lidmi přenášejí na všechny 
kolem, svět je tak zase o něco příjemnějším místem k seberealizaci každého z nás :o).  
 
 Po rušných dnech vyplněných prací, nebo setkáváním s nejrůznějšími lidmi, jejichž 
osudy nejsou pravda stále radostné, lze vždycky nalézt oázu klidu především v krásné zimní 
přírodě, báječných východech a západech slunce. Lidé kolem nás, ikdyž jsou již na vysoké 
úrovni duchovního poznání - včetně mne - bývají bohužel stále někdy příliš netrpěliví, příliš 
toužící dosáhnout svého, aniž by nechali působit Všemohoucího Boha, který každý den 
pracuje pro dobro nás všech. Někdy stačí opravdu jen málo - otočit svůj zorný úhel pohledu, 
více se zamyslet nad souhrnem veškerého zpravodajského materiálu - aby každý z nás 
pochopil ten pravý Boží záměr. Existuje spousta lidí, kteří jen tak profičí životem každého 
z nás a z nějakého důvodu se opět vynoří o něco později, aby – již jako silné, vyrovnané a 
rozhodnuté osobnosti – totálně splnily všechny Vaše nejtajnější sny :o). Přílišná uspěchanost, 
touha našich životů mít vše neskutečně rychle, nám často velmi škodí, způsobuje zbytečné 
krize v mezilidských vztazích. Nedokážeme pak správně rozlišovat ten pravý Boží záměr 
s daným člověkem a jaká je vlastně naše správná úloha, kterou v daném příběhu hrajeme :o). 
Opravdu neskutečně důležitý je právě onen úhel pohledu a dlouhodobé hledisko. Přirozeně 
nejtrýznivějším poznáním bývá skutečnost, když někdo nehraje fér již od prvního kontaktu a 
nakonec se z něj vyklube falešný člověk apod. Nicméně k takovému poznání je zapotřebí 
dostatek času a zpravodajského materiálu :o). Proto když se tak po práci občas procházím, 
dívám se na hvězdičkové nebe, úžasný měsíc, blikající světýlka lidských obydlí tam v dálce 
na horách, sleduji krásné sakrální stavby nebo v tichém úžasu vidím východ krásného slunce, 
jehož sluneční paprsky se blyštivě odrážejí od nádherně bílé sněhové peřiny a myslím na 
úžasnou dívku svého srdce, vždycky ve mne roste obrovská síla a člověk cítí Boží přítomnost 
v každém kousku svého těla i duše. Je celkem škoda, že tento pocit – dar víry – se nedá předat 
dále např. těm ztrápeným obyvatelům tam daleko v centru velkoměst. Chtěl bych popřát všem 
lidem, kteří se cítí sami a mají nějaké velké trable, mnoho síly, radosti a poznání, že s Bohem 
nejsou nikdy na své krize sami. Pomoc se objeví znenadání, velmi rychle, jen je třeba chodit 
mezi lidmi s úsměvem a věřit v úspěch, který může mít pravda často nejrůznější podobu a to 
dokonce natolik překvapivou, kterou jsme již ani v nejsmělejších hezkých snech 
neočekávali :o)). Jak tedy říká mj. můj známý americký pastor Joel Osteen: Právě začal 
nejúžasnější rok našich životů, rok 2009 :o))).  
 
P.S.: Ať se daří přátelé a pamatujte, že opravdová láska nikdy nebude o penězích a sexu, ale o 
sdílení stejných duchovních hodnot, kterými se člověk snaží žít v praxi :o). Tělesné krása 
rychle odejde. Roky letí jako blesk, nicméně krása duše je věčná. Lidé milující duši toho 
druhého zůstanou zamilovaní, šťastní a věrní až do konce svých životů, nicméně k takovému 
vysokému duchovnímu poznání bývá neskutečně dlouhá cesta. S přáním Božího požehnání 
Váš Radek Přepiora :o))). 


