Deň druhý na mojom putovaní
Áno, dnešný deň bol veľmi zaujímavý. Tak, ešte trochu precvičiť
prsty a môžeme sa pustiť do písania.
Dnešné ráno bolo pre mňa úžasné. Asi najlepšie za posledného
polroka. Na moje prekvapenie, sú tie jednoduché postele celkom
pohodlné, pretože som sa dobre vyspal. Po krátkej rannej rutine som
sa vydal pozitívne naladený do Steelhausu.
V miestnosti sedeli známe tváre, ktoré boli odhodlané zdolať všetky
prekážky, ktoré nás dnes mali čakať. Verím v pozitívnu silu skupiny.
A naša skupina je výnimočná, pretože nás spája rovnaká motivácia
a túžba po plnohodnotnom živote. Túžba užívať si tie krásne chvíle
v živote bez stresu. Ja som si dnes zažil mnoho takýchto chvíľ.
Jednou z nich bola, keď som sa počas obedňajšieho cvičenia pýtal
ľudí ako sa dnes majú. Reakcie boli rôzne, avšak veľmi ma potešila
jedna pani, ktorá začala rozprávať o svojom dni. Mal som pocit, že
tou otázkou som viac pomohol ja jej, než ona mne. Bola rada, že si
ju niekto vypočul. A to vo mne zanechalo takú radosť, že zakryla
negatívne reakcie ostatných ľudí, ktorí na moju otázku nereagovali.
Ďalšou skvelou chvíľou bol hokej. Začalo to tým, že som nám šiel
kúpiť pred zápasom lístky. Vstúpil som na štadión s napísanou
prosbou o tri lístky. Avšak nebol som si istý kde je pokladňa, tak prišla
na rad prosba o cestu. Ochotný pán ma doviedol k recepcií a tam
im vysvetlil, že si chcem kúpiť lístok. A vtedy som začal tušiť, že niečo
nie je v poriadku. Pani odtrhla jeden lístok a s úsmevom mi ho dala
do ruky. Ja som jej napísal, že chcem kúpiť tri lístky. Pozrela sa na
kolegu a povedala: „Ten mladík chce ještě další dva lístky“. „Vždyť
přece má nárok pouze na jeden“, odpovedal jej. Bum, teraz mi to
docvaklo. Oni si mysleli, že som hluchonemý! V rýchlosti som chytil
pero a chcel oznámiť, že so mnou je všetko v poriadku a vysvetliť
celú situáciu. Ale v tom povedal chlapík: „Dej mu je“. V tej chvíli
som sa zastavil a čakal na reakciu pani. Odtrhla ďalšie dva a dala
ich predo mňa. Napísal som na papier ďakujem a koľko budem
dlžný. Ona mi nato odpísala, že nič. Vystrúhal som prekvapivú
a zároveň ďakovnú grimasu. Ešte raz som poďakoval za ich gesto,
poprial krásny zvyšok dňa a s lístkami zdarma som odišiel. Keď som
nastúpil do auta, z chuti som sa zasmial. A koniec koncov hokej bol
ešte o to lepší. Atmosféra štadióna nás pohltila a veľmi sme si to užili.

Ale z dnešného dňa ma najviac zaujala časť, keď Evžen hovoril
o cieľoch a o tom, že Novú Mluvu si treba zamilovať. Že treba byť
nadšený z každého slova, ktoré týmto spôsobom povieme. A tak by
som chcel k tomu povedať pár slov.
Milujem sny, ciele a motiváciu, ktorá z nich plynie. Takže rád sa s
tebou podelil o môj cieľ, milý denník. Mám rôzne ciele v živote, ale
tento konkrétny sa týka viac Novej Mluvy.
Poznáš TEDx Talks? Sú to rozprávania rôznych ľudí, ktorí to niekam
v živote dotiahli. Od podnikateľov, hercov cez psychológov až po
lekárov alebo športovcov. Každý z nich prednáša pred stovkami
ľudí na témy ako je motivácia, úspech, šťastný život, pomoc ľuďom
alebo našej planéte, atď. Mňa zaujala jedna špecifická skupina
účastníkov, ktorí hovorili o svojom živote. Aké to mali ťažké, ako sa
popasovali s problémami, ako porazili svoj osud, ako dokázali uspieť
aj napriek všetkým prekážkam. Práve tieto príbehy ma presvedčili o
tom, že život budem mať len taký, aký si ho sám zariadim. Práve
tieto príbehy ma priviedli na cestu, po ktorej momentálne kráčam.
Nebyť týchto príbehov, tak tu teraz nesedím, nerobím čo práve
robím, necítim sa tak ako sa teraz cítim. A ja cítim veľkú potrebu
a nutkanie pomôcť ostatným ľuďom, ktorí potrebujú nakopnúť do
života, ako som to kedysi potreboval ja. Dostať poriadnu ranu do
zubov od niekoho, kto už tú ranu dostal. A preto mojím cieľom pre
komunikáciu, je práve vystúpiť na takejto akcii a podeliť sa
s ostatnými o môj príbeh.
A ďalšiu vec, ktorú milujem, sú citáty. A pre dnešný deň som si vybral
od pána Emersona:
„Nič veľké nebolo nikdy dosiahnuté bez nadšenia.“
Ralph Waldo Emerson

