Zaujalo nás

Nadějí pro další čas je láska

V září loňského roku 2020 jsem
na veletrhu Evolution na pražském
Výstavišti poznala kartářku Blanku
Kalábovou. Nedokážu přesně říct, co
mě přitáhlo k jejímu stolku, protože
na karetní výklady nechodím, jenom
vím, že to v tu chvíli bylo silnější než
já. Byla mi prostě sympatická a já
svůj pocit poslechla. Při výkladu mi
řekla několik vět, které zněly zajímavě,
nicméně mi také sdělila něco v tom
smyslu, ať jsem na sebe opatrná,
protože bych mohla utrpět úraz. Byla
jsem si jistá, že se určitě mýlí, protože
do té doby jsem nikdy žádný úraz
neměla. Domnívala jsem se, že něco
takového je zkrátka vyloučené. Proto
jsem této informaci nepřikládala
žádnou důležitost a pár měsíců poté
jsem si dokonce snížila úrazovou pojistku, protože mi připadalo, že platím
zbytečně moc.
Dávno jsem na všechno zapomněla a předpověď se mi vynořila
v paměti, až když jsem za necelý
další rok ležela v nemocnici se zlomenou rukou. Úplně jsem se zpotila
a doma pak hledala její vizitku. Našla
jsem ji. A protože mě její schopnosti i lidský přístup zaujaly, následně
jsem ji poprosila o krátkou exkluzivní
předpověď pro naše čtenáře. Jaké
bude nadcházející období a co nás
čeká v novém roce? Dojde ke stabilizaci politické a společenské situace
a zmizí z našich slovníků slova jako
„koronavirus“, „covid-19“ či „očko
vání“?
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Východisko existuje
Karty ukázaly, že očekávat rychlý
obrat k lepšímu zatím ještě nemůžeme a situace se v novém roce 2022
bohužel příliš nezmění. Procházíme
ohněm, dá se říci očistcem, a přerod
v novou společnost připomíná zdlouhavý a bolestivý porod. V nadcházející
době budou lidé podle všeho zklamáni a začne přetékat pohár jejich
trpělivosti, protože bude ještě přihořívat. Mnoho lidí přepadne smutek,
deprese a také bude přibývat zdravotních potíží. Dále se budou vyhrocovat
jak vztahy v rodinách, tak i v celé
společnosti a vše ještě podtrhne zdražování a svízelná situace po stránce
www.mojemedunka.cz

ekonomické. Může to vést až k existenčním problémům.
Kdyby však mělo zůstat pouze
u těchto vyhlídek, určitě bychom je
v Meduňce šířit nechtěli, a tak už
také asi tušíte, že východisko z této
situace existuje, a jak v redakci
všichni věříme, lepších časů se přece
jen dočkáme. Podle dosavadního
vývoje to však lze očekávat až s příchodem roku 2024. Samozřejmě že
obrat k lepšímu může nastat i dříve,
ale nejvíce přitom záleží na nás.
„Kromě jiných se ve výkladu objevila i ta nejlepší karta Boží oko, takže se
z toho dostaneme, jenom to musíme
vzít za správný konec,“ vzkazuje všem
paní Blanka. Těžké zkoušky budou
trvat tak dlouho, dokud si lidé něco
neuvědomí. A co si mají uvědomit? Že
se mají začít mít konečně rádi, vážit si
jeden druhého, pomáhat si a vše řešit
s láskou. Dnes se v rodinách hádají
o peníze, na pracovištích si jdou
po krku, ale chceme-li se mít opět
dobře, tohle všechno musí skončit.

tomu, co je nám předkládáno a diktováno vnějšími autoritami a masovými
médii. Vést by nás měl zdravý selský
rozum a intuice. Spoléhat bychom se
tedy měli především sami na sebe.
Ke všemu je třeba přistupovat s pochopením, s láskou a pokorou a mimo
jiné si také vážit toho, že žijeme
v tak krásné zemi – České republice.
A ještě je tu to nejdůležitější – je
třeba táhnout za jeden provaz, semknout se, držet spolu, znovuobjevit
duchovno a řídit se nejvyššími morálními zákony. To je cesta, jak z toho
ven.
Milí čtenáři, právě letošní rok byl
velkou zkouškou „z lásky“ k bližním
i pro mě a vím, že to jde, pokud
člověk opravdu chce. Jenom je třeba
přestat naslouchat svému malému
já (egu), které se cítí oddělené a tím
i ohrožené, a tak nás stále podněcuje k rozporům a k boji. Místo toho
je třeba otevřít své srdce a být čistí
a bezelstní jak malé děti. Pojďme si
nyní v adventním a vánočním čase
udělat každý večer chvilku, zapalme
si svíčku a spolu s tím nechme rozhořet i plamen lásky v našich srdcích.
Za sebe vím, že žádný jiný a lepší
smysl svého života už nenajdu.
Věra Keilová
▼ inzerce ▼

Zkrátka, dokážeme-li se mít navzájem rádi, respektovat se, být
si oporou a žít podle hesla „přej
a bude ti přáno“, konečně začne nový
život a všichni se budou mít dobře.
Rozhodne, zda dokážeme pěstovat
pospolitost a soudržnost a jestli si
dokážeme vážit sami sebe a stejně
tak i druhých lidí.
Také je nutné, abychom konečně
začali věřit sami sobě, a nikoliv jen
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