
 

 
Februar / Únor  2019                                    tschech. 

To jsem vám pověděl, aby 
moje radost byla ve vás!                   
                                                           (Jan 15,11)                                                 
______________________________________           

Žij přítomností! 
Jump into the present moment! 

 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 

Milí přátelé Ježíšových slov! 
 

 Velmi nesměle a ostýchavě nastupovala do našeho Bulli, připravená přijímat 
jakékoliv dobrodružství go4peace campu. Byli jsme na cestě do Koszalinu v severním Polsku, 
abychom tam - společně s mladými z různých zemí Evropy – přispěli ke společnému pokoji. 
Bděla a byla otevřená novým zkušenostem.  

 
Po deseti společných prožitých dnech se připravoval závěrečný program na podiu. 

Tance, písně, zkušenosti…všechno se mělo ten večer vnést do krásného okamžiku. A pak na 
konci mělo být přečteno „poselství pokoje a míru“ pro Koszalin. Paulina, tak se mladá paní 
jmenovala, se už rozhodla pro workshop – „cleaning4peace“ – “uklízíme4peace”. Měla tedy 
jet k Baltskému moři, aby vyčistila kousek pláže od odpadu. Těšila se na to, až přijede k moři. 
Ale kdo by mohl mírové poselství formulovat? Její jméno se také několikrát zmínilo, zejména 
když mluvila německy, anglicky a polsky. „Paulino, dokázala by sis představit, že bys 
formulovala a do polštiny přeložila mírové poselství pro Koszalin?“ – Další večer stála na 
jevišti a vyprávěla před stovkami lidí: „Cítila jsem, jak ostatní potřebují moji pomoc. 
Okamžitě jsem proto vypustila svůj nápad jet k Baltskému moři a souhlasila jsem. Celý den 
jsme na poselství o pokoji a míru a celkově na překladu pracovali. A mám z toho opravdu 
velkou radost. Byla to pro mě velmi silná zkušenost.“ 

 
Milí přátelé Ježíšových slov, když potkám Paulinu, cítím opravdovou a upřímnou 

radost. Zjistila, že radost, kterou nám Ježíš slíbil, je stále tady, ale leží jako vodní žíla pod 
povrchem země. Máš šanci, se ji v každém okamžiku dotknout. Když do toho TEĎ půjdeš, 
budeš žít přítomný okamžik, pak v Tobě pramen radosti začne bublat. Nech se inspirovat 
Paulininou zkušeností: Žij přítomností! – Jump into the present moment! 

 
za OnwordTeam   Meinolf Wacker 

 
 


