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Zázračný
nápoj
tajomného
deduška

P

očuli ste o ňom
deti? O zázračnom
nápoji tajomného
deduška? Óóó, ak nie,
tak teraz si tichučko
sadnite a dozviete sa čosi
o jeho zázračnej sile. Vždy ráno,
keď sa pomaly prebúdzate, alebo
večer, keď už usínate, tajomný deduško i vtedy mieša zázračný nápoj,
ktorého vôňa pôsobí harmonicky na ľudí. Človek však môže toto
harmonické pôsobenie ničiť nesprávnymi skutkami či myšlienkami.
Čo je to harmónia, teda aj harmonické pôsobenie, sa dozviete v treťom
príbehu, deti.
Teraz vám však prezradím, že tento zázračný nápoj vyžaruje vôňu.
Môžete ju zacítiť, keď pokojne dýchate a pritom si predstavujete dobré
veci či zážitky, teda aj, napríklad, hračky, po ktorých túžite.
Nie je to také zložité, ale ani príliš jednoduché.
Ak budete ešte tichučko sedieť, prezradím vám, ako sa malý Zoltán
a malá Saška dozvedeli o zázračnom nápoji a ako sa každému z nich
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v krátkom čase splnilo prvé želanie... Ale pozor, keď sú vaše myšlienky
také, že by mohli niekomu uškodiť, tak zázračná sila nefunguje.
Už vám viac neprezradím.
Pokúste sa započúvať do príbehu dvoch detí, Zoltána a Sašky, ktoré stretli
tajomného deduška. Ten im prezradil to, čo sa dnes dozviete aj vy. No
musím vám povedať, že keď si tento príbeh vypočujete, záleží na vás, či
mu uveríte, alebo nie. Ja som o tajomnom deduškovi tiež len počula, no
nikdy som ho nestretla. Napriek tomu sa pokúšam aspoň ráno a večer
vdychovať vôňu zázračného nápoja...
Chcete ďalej počúvať, milé deti? Ak áno, seďte tichučko, aby ste mohli
zacítiť vôňu zázračného nápoja. Nezabudnite pritom pomaly a zhlboka
dýchať.
Tak teda, príbeh sa začína.
Zoltán a Saška sa narodili v ten istý deň, ale Zoltán bol o rok starší.
Hrávali sa spolu vo dvore svojich starých mám. Tie sa tiež kamarátili.
Každú sobotu široko - ďaleko rozvoniavali kysnuté koláče, ktoré vždy
piekla jedna zo starých mám.
Na dvore v čase tajomnej udalosti rástla krásna zelená tráva a z nej hrdo
vykúkali biele sedmokrásky, ale aj iné drobné kvietky. Motýliky
poletovali z jedného kvietočka na druhý. Hneď vedľa dvora bol veľký
ovocný sad a z neho bolo počuť včielky, ako si spokojne bzučia, lebo
majú dostatok sladkého nektáru.
Zoltán a Saška sa v deň stretnutia s tajomným deduškom ako zvyčajne
cítili na dvore bezpečne a dobre. Smiali sa a jašili... Deti sa hojdali na
hojdačke, keď zrazu priletel nádherný pestrofarebný vtáčik a začal pred
deťmi veselo poskakovať, až ich rozosmial. Smiali sa a snažili sa ho
napodobniť. Skákali, skákali a zrazu si všimli, že ten zvláštny vtáčik ich
doviedol na jednu lúku. Zľakli sa. Ako je možné, že už nie sú v záhradke
svojich starých mám??? Jaj, jaaaaaaaaaaj, čo budú robiť!!!
Zmocnila sa ich panika.
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Zoltán sa spamätal prvý a povedal: „Neboj sa Saška. Nájdeme cestu späť.
Budeme sa snažiť zacítiť vôňu koláčov, ktorá sa iste šíri navôkol.“
Dýchali a vdychovali... Predstavovali si, ako koláčiky jedia, ako im
odhryznuté kúsky chutia v ústach.
Zrazu sa im pred očami zjavil tajomný deduško. Zľakli sa v prvej chvíli,
ale jeho pohľad bol láskavý. Chytil ich za ruky a viedol domov...
Po ceste im porozprával o tajomnom nápoji, ktorého vôňu keď sa naučia
vedome vdychovať, budú sa tešiť zo života.
Tajomný deduško sa spýtal: „Čo myslíte, deti, prečo vám chcem prezradiť
mnohé veci o zázračnom nápoji a o jeho sile?“ Deti stále ešte
trocha vyľakane pokrútili hlavami na znak, že netušia. Deduško teda
pokračoval: „Keď si, Zoli a Saška, predstavíte dobré veci, ktoré by ste
chceli, vaše priania sa vám splnia. „Veríte, deti?“ Predstavujte si teda vaše
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želania presne tak, ako ste si pred chvíľou predstavovali, ako jete koláče,
až ste zacítili ich chuť vo svojich ústach.
Deti boli očarené milým deduškom a zároveň prekvapené, že pozná ich
krstné mená. „Deduško, deduško“, spýtala sa Saška, „kto si a odkiaľ
poznáš naše mená?“, a ani neodpovedali na jeho priamu otázku.
Deduško sa usmial a riekol: „Prezradím vám to, keď príde čas a na
mnohé prídete neskôr aj samy, deti. Teraz len skúste večer, keď budete
zaspávať, alebo ráno, hneď, ako sa prebudíte, pokojne dýchať
a predstavujte si niečo, čo by ste si priali. Potom sa na nich ešte raz
láskavo pozrel a zmizol...
V druhom príbehu vám, milé deti, porozprávam ako Zoltán a Saška išli
hľadať tajomného deduška...
Deti, nečítajte alebo nepočúvajte tieto moje príbehy naraz. Odporúčam
vám prečítať si či vypočuť si každý deň len jeden príbeh. Nad každým
príbehom večer a ráno ešte popremýšľajte. Pokúšajte sa pritom
vdychovať vôňu nápoja a myslite na niektoré pekné veci a zážitky, ktoré
ste už zažili, a aj na tie, po ktorých túžite.
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Ako išli Zoltán a Saška
hľadať tajomného deduška

T

ak čo, deti, ako sa máte? Chcete, aby som vám porozprávala druhý
príbeh o tajomnom deduškovi? Viem ich niekoľko a záleží len
a len od každého z vás, či bude počúvať alebo čítať príbehy,
s ktorými sa s vami rada podelím.
Kto z vás chce počuť druhý príbeh, nech si pohodlne sadne a počúva
o tom, ako Zoltán a Saška išli hľadať
tajomného deduška, a prečo. Čo si
myslíte, nebáli sa opustiť dvor, kde
sa cítili tak bezpečne??? Prečo sa
rozhodli ísť hľadať tajomného
deduška? Myslíte si, že
ho našli? Pokojne
dýchajte a pozorne
počúvajte. Druhý
príbeh sa
začína...
Prešlo niekoľko
dní, čo Zoltána
a Sašku držal
tajomný deduško
za ruky a odviedol ich
k starým mamám, keď
zablúdili.
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Každý deň sa Zoli a Saška rozprávali o tom, čo im tajomný deduško
o vdychovaní vône zo zázračného nápoja prezradil. Pamätáte si to aj vy,
deti?
Zoltánovi sa veru splnilo, že jeho otecko mal na neho viac času, boli
spolu aj v zoologickej záhrade a veľa sa nasmiali.
Šaška povedala Zoltánovi, že jej mamička sa opäť viac usmieva a že spolu
boli v obchode a mamička jej kúpila vysnívanú hračku.
Dnes Saške a Zolimu vôňa koláčov pripomenula, že uplynul jeden
týždeň, čo skackali za vtáčikom a ako sa báli, keď sa stratili...
Zoltán sa usmial a šibalsky povedal Saške: „Saška, čo keby sme zasa
skackali za vtáčikom a držali sa pritom opäť za ruky?“
Saške sa páčilo držať sa opäť za ruky a spolu skákať, ale už menej sa jej
páčilo opustiť dvor a už vôbec náhodou sa zatúlať a možno aj stratiť!
Zoltán chytil Sašku za ručičku a spýtal sa jej: „Bojíš sa, Saška?“
„Ja sa bojím“, povedal, „ale chcem sa poďakovať deduškovi. Som mu
vďačný, lebo odkedy sa snažím pokojne dýchať a myslieť na pekné veci,
cítim sa lepšie a som šťastnejší. Teším sa z každého dňa a už neplačem,
keď otecko odchádza do roboty a zdá sa mi, že aj on je šťastnejší.
Cítim, že ma ľúbi a som rád, že ho mám, aj keď s ním nemôžem stále
byť.“
Saška začala poskakovať ako vtáčik a povedala: „Keď ma budeš, Zoli,
silno držať za ruku, pôjdem s tebou, lebo i ja som vďačná, že sme
tajomného deduška stretli a chcem sa mu poďakovať. Mám, vďaka jeho
rade, aj svoju vysnívanú hračku. Chi, chi. Páči sa mi, keď sa držíme za
ruky a máme spoločné tajomstvo.“
Zoltán opäť chytil Sašku za rúčku a začal aj on skákať. Zrazu priletel
pestrofarebný vtáčik a začal skackať tiež. Žeby to bol ten istý ako pred
týždňom???
Zoltán a Saška skackali za vtáčikom, privreli trocha očká, trocha sa i báli,
ale tajne dúfali, že stretnú tajomného deduška... Po nejakom čase
skackania s privretými očkami sa deti ocitli na jednej lúke za dvorom.
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Bolo tam prenádherne! Deťom sa od údivu rozšírili zreničky. Z oblohy
k zemi sa tiahol široký rôznofarebný oblúk. Svietilo slniečko a z oblohy
jemne padali drobné kvapky vody. Viete, milé deti, čo videli Saška
a Zoltán? Bola to asi prenádherná dúha siedmich farieb. Tráva na lúke
bola posiata drobnými kvapkami vody a cvrčky cvrlikali, vtáčiky spievali,
kvetinky vystavovali na obdiv svoje farebné šaty, stromy svoje zelené
listy a divoké plody, motýle svoje prenádherné krídla. V diaľke
okrajom zmiešaného lesa, teda lesa, kde rástli listnaté aj ihličnaté stromy,
sa mihla srnka. Vial jemný letný vetrík a jemne šumela i tráva. Spolu to
všetko vytváralo prekrásny farebný obraz a vzduchom sa šírila prenádherná vôňa. Deti na chvíľu prestali od úžasu dýchať, no potom, keď sa
zhlboka nadýchli, zacítili, ako sa vzduchom šírila príjemná vôňa a snáď
v každej kvapke vody v tráve sa odrážala farebná dúha... Keď sa deti
spamätali z úžasu, rozhodli sa, že sa čo najskôr vrátia na dvor.
Deti sa v ten deň teda s tajomným deduškom nestretli, prišli späť samy
vdychujúc opäť vôňu koláčikov. Veruže, koláčikov sa už nevedeli dočkať,
lebo tak úžasne vždy voňali a ešte úžasnejšie chutili.
Stále sa držali za ruky, neboli smutné, ale vďačné za to, že sa majú kam
vrátiť a že našli cestu späť.
Milé deti, skúste byť za niekoho, za niečo vďačné a budete sa cítiť tiež
lepšie, spokojnejšie a šťastné... Večer skúste opäť pokojne dýchať
a predstavujte si niekoho či niečo, čo
už máte: maminu, ocina, starú
mamu, hračku,
očká, ušká,
ručičky,
koláčiky ...
a buďte
vďačné
a tešte sa...
Deti, ale vy
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radšej nikdy nechoďte
niekam, kde by ste
mohli zablúdiť,
pokiaľ ste ešte malé
a vždy povedzte
rodičom či
niekomu, kto je
s vami, že niekam
chcete ísť.
Naši hrdinovia to urobili,
ale dali si aj záväzok, že
už nikdy nepôjdu mimo
dvora a ak bude
tajomný deduško chcieť
s nimi hovoriť, tak si ich
nájde...
Večer, keď Zoli zaspával,
zaklopal mu na okienko jeho
izby farebný vtáčik, chvíľku
poskakoval a potom odletel...
Zrazu sa v izbe zablýskalo. Zoli sa
posadil na postieľke a vtom pred sebou zbadal tajomného deduška.
Deduško sa k nemu priblížil, chytil ho za ruku a povedal: „Zoli, pretože si
bol vďačný za to, že sa ti splnilo tvoje želanie, splnia sa ti v živote aj mnohé
iné, pokiaľ budeš vďačný aj za to, čo už máš. Teraz pekne spinkaj a praj
si niečo, po čom túžiš. Buď však trpezlivý a ver, že sa to splní.“ Okolo
deduška sa na chvíľu objavilo niečo také ako
nádherný dúhový závoj, ktorý ho zahalil a tajomný deduško opäť zmizol
zanechajúc po sebe príjemnú vôňu...
V treťom príbehu vám, milé detičky, porozprávam, ako bola Saška
neporiadna a nezodpovedná a ako to oľutovala.
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Ako bola Saška neporiadna

M

ilé deti, dnes si porozprávame o tom, ako bola Saška
neporiadna a nesplnila, čo sľúbila mamičke. Už ste niekedy
niekoho, deti, oklamali, nepovedali pravdu a báli sa, že vás
potrestá, alebo že sa bude hnevať? Chápem.
Dnes vám porozprávam, čo tajomný deduško deťom ešte prezradil.
Povedal im vraj, že ak niekoho človek oklame, tak tým narúša
harmonické pôsobenie tajomného nápoja.
Prečo?
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No, je to asi tým, že vlastne narúša harmóniu v prírode.
Viete, čo je to harmónia?
Je to niečo, ako keď vaše malé autíčko funguje. Keď mu však zoberiete
nejakú časť či súčiastku, už nie je celistvé, ale mu niečo chýba a možno
už ani nefunguje.
Harmónia v prírode zabezpečuje, že všetko správne funguje. Keď
nepoviete pravdu, možno nikto na to nepríde, ale harmonické
pôsobenie tajomného nápoja sa narúša.
Milé deti, dnes vám teda porozprávam, ako bola Saška neporiadna
a nesplnila, čo sľúbila mamičke.
Raz Saška teda mamičke sľúbila, že si konečne v sobotu poupratuje svoju
izbu. Mamička musela ísť do mesta niečo vybavovať. Doma bola stará
mama, ale dnes sa opäť necítila najlepšie, tak trochu polihovala.
Saška ju ráno bola pozdraviť a potom sa začala hrať so svojou
obľúbenou hračkou. Vedela, že má do dvoch hodín poupratovať a veru
sa jej vôbec nechcelo. Nevedela sa od hračky odpútať... Prešli dve hodiny
a izba bola stále rozhádzaná.
Zrazu začula mamičku, ako prichádza.
Bleskovo sa hodila do postieľky a začala nariekať. Mamička sa vyľakala
a rýchlo chcela volať lekára. Saška prosila, aby ho nevolala, že ju bolí
bruško už dve hodiny, ale, už to pomaly prechádza. Mamička jej
uverila a bola smutná, že Sašku bolí bruško. Potom odišla vedľa do
kuchyne a varila.
Saška ležala v posteli a začala zhlboka dýchať a predstavovať si, že je
všetko v poriadku. Ale nepomáhalo to, lebo sa cítila zrazu naozaj nejaká
slabá a chorá. Chcela sa hrať s hračkou, ale musela ešte asi tri hodinky
ležať v postieľke, pretože sa cítila už naozaj zle.
Keď bol navarený obed, vstala z postieľky a išla sa naobedovať.
Už mala celú sobotu pokazenú, lebo za tých pár dní, čo poznala
tajomného deduška, sa naučila vnímať vôňu zázračného nápoja a teraz
jej ten pocit šťastia začal chýbať. Nemala už ani chuť sa pohrať so svojou
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obľúbenou hračkou, ani sa usmievať, ani papať. Saška sa v tú sobotu ani
nehrala vonku na dvore, Zoltán jej chýbal, ale cítila sa akási nespokojná
a vôbec ani nemala chuť ísť na dvor. Zrazu jej zaklopkal zobáčikom na
okienko farebný vtáčik a Saška si spomenula na tajomného deduška a na
jeho slová. V tom momente sa rozhodla, že už nebude mamičku klamať.
Zrazu pocítila silu zázračného nápoja, keď sa zhlboka nadýchla. Opäť
mala chuť skákať a tešiť sa zo života a pocítila veľký hlad. Keď sa napapala, mala veľa energie a silno objala mamičku. Mamička sa usmiala a objala ju tiež.
Na dvore sa hral Zoltán. Pribehla k nemu, chytila ho za rúčku a povedala:
„Zoli, som šťastná, že si môj kamarát, porozprávam ti dnes niečo, čo len
ty pochopíš. O čom, myslíte, milé deti, že Saška rozprávala Zolimu?
Tak, a náš tretí príbeh sa končí, deti.
V ďalších mojich príbehoch sa dozviete, milé deti, viac o Saške, Zoltánovi
a o vôni zázračného nápoja tajomného deduška.
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Ako si Zoltán
neurobil domácu úlohu

M

ilé deti, dnes vám prezradím, ako si Zoltán neurobil domácu
úlohu a ako to všetko dopadlo... Zoltán chodil už deväť
mesiacov do školy. Bol prváčik. Saška, tá bola o necelý rok
mladšia. Stále sa hrávala na dvore a Zoltán jej veľmi chýbal. Bola smutná,
že Zoltán je v škole a keď sa vráti, musí si robiť domáce úlohy a nemá už
toľko času na hranie sa na dvore.
Raz teda, keď prichádzal Zoltán zo školy, tak ho Saška zastavila, chytila za
ruku a povedala: „Zoli, poď sa so mnou hrať na dvor, prosím. Chýbaš mi.“
Zoltánovi Saška tiež veľmi chýbala, a tak hodil školskú tašku do kúta
a vrátil sa hrať na dvor. Rodičia neboli doma a stará mama zadriemala.
So Saškou sa začali hrať na schovávačku, smiať sa a naháňať. Bolo im
skvele. Ani sa nenazdali a začalo sa stmievať. Mamička sa akurát vracala
z práce, dnes musela zostať dlhšie. Otecko ešte neprišiel a stará mama
stále driemala, takže Zoltána nehľadala.
Keď Zoltán zbadal mamičku prichádzať, hodil sa jej okolo krku a utekal
s ňou dnu.
Mamička sa na nič nepýtala a starká musela byť len pár minút hore,
keďže ešte nestihla Zoltána hľadať.
Stará mama položila večeru na stôl. Dnes nečakali na otecka, začali
večerať, keďže aj tak už bolo neskoro. Mamička sa Zoltána opýtala:
„Zolko, máš urobené domáce úlohy?“ On sa bál priznať, že nie, tak len
prikývol.
Bolo mu akosi smutno a keď onedlho išiel spať, ani sa mamičku
nepokúsil objať.
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Mamička mu dala božtek na líčko. Vyzerala unavene, asi mala v ten deň
veľa práce. Ráno Zoltán nechcel ísť do školy, vraj ho bolí hlava. Ale
mamička mu povedala, že dnes má iba tri hodiny, takže nech sa to
pokúsi zvládnuť, lebo zajtra bude sobota a môže si oddýchnuť.
Nasadli teda do auta a mamička ho najprv odviezla do školy a potom
sama „odštartovala“ do práce.
Zoltán sa cítil nešťastný a nespokojný, že nemá domácu úlohu. Pokúsil
sa aj pokojne dýchať, no cítil, že to akosi nepomáha. Mal však veľké
šťastie, lebo pani učiteľka v ten deň výnimočne nekontrolovala úlohy.
Vydýchol si a otočil hlavu smerom k oknu, a čo nezbadal. Predstavte si,
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deti, farebný vtáčik bol za oknom triedy a pozeral sa na neho. Zoli si
vtom spomenul na tajomného deduška a čarovný nápoj. V duchu si
povedal, že už to nikdy neurobí. Ako si vydýchol a dal záväzok, okamžite
sa cítil skvele. Predstavoval si, že keď v živote niečo pokazí, bude sa to
snažiť úprimne napraviť... A pri nádychu zacítil vôňu tajomného nápoja...
V ďalšom príbehu sa dozviete o tom, ako bola Saška veeeľmi chorá
a Zoltán veeeľmi smutný a prial si, aby Saška vyzdravela.
Ako to všetko dopadlo a čo sa z toho naučil Zoltán, sa píše v ďalšom
mojom príbehu pre vás. Teraz už ďalej nečítajte, len popremýšľajte nad
týmto príbehom.
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Príbeh
o chorej Saške
a kolieskových
korčuliach

D

eti, iste máte už svoje zážitky, keď ste si pri pokojnom dýchaní
predstavovali mnohé veci, ktoré by ste chceli mať a mnohé
zážitky, čo by ste chceli prežiť. Jedno je však veľmi dôležité, aby
ste vedeli byť vďačné aj za to, čo máte. To už iste viete. Áno, teším sa, že
čítate či počúvate ďalej a viem, že ste si pozreli aj kresby v tejto knižke
a verím, že sa vám páčia.
Dnes vám porozprávam piaty príbeh o našom Zoltánovi a Saške.
Chcete?
Tak teda...
Zoltán zabudol, že ak po niečom túži, tak v prvom rade by mal byť
vďačný za to, čo už má.
Veľmi túžil po kolieskových korčuliach a bol nespokojný, že ich ešte
nemá.
Predstavoval si, ako na nich jazdí, ale nespokojnosť vytvárala v ňom pocit
nedostatku a smútku.
Pri pocite nedostatku, teda pri pocite, že niečo nemáme a sme z toho
smutní, nefunguje sila zázračného nápoja.
Raz, keď Saška vážne ochorela, Zoltán bol tiež smutný. Vtedy si povedal,

19

Projekt_final:Sestava 1

11/23/10

12:55 PM

Stránka 20

že keď sa Saška uzdraví, už ani nebude chcieť kolieskové korčule. Len
nech sa uzdraví.
Chodil často k jej postieľke a držal ju za ruku. Rozprával jej, ako prežil
deň, a tak. Jedného dňa vošla do Saškinej izbičky jej mamička. V rukách
držala takú malú vec. Zapla ju a tá sa rozblikala červeným svetielkom.
Položila ju Saške na hrudník a usmievala sa.
Povedala: „Toto
malé červené svetielko
má takú zázračnú silu,
ktorá povzbudí tvoju
imunitu, Saška a ty sa
rýchlejšie uzdravíš.“
Raz v noci prišiel
Sašku navštíviť tajomný
deduško. Večer sa jej
prisnilo, že videla opäť tú
krásnu dúhu a z dúhy
vystúpil tajomný
deduško. Povedal
jej: „Saška,
červené svetielko
z tej malej zvláštnej
veci, ktorú priniesla tvoja
mamička, umocňuje vôňu
zázračného nápoja a keď
budeš vdychovať vôňu
zázračného nápoja
a pritom budeš používať toto červené svetielko,
tak budeš čoskoro veselo
poskakovať so Zoltánom.
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Tak sa aj stalo. Jedného dňa, ráno, keď vyšlo krásne slniečko, vybehol
Zoli na dvor a videl, ako Saška doma už raňajkuje oblečená v pekných
šatôčkach pri stole. Zaklopal a vošiel.
Saška sa na neho usmiala, zoskočila zo stoličky a utekala mu naproti
nemu. „Zoli, Zoli, cítim sa už zdravá“, výskala od radosti.
Zoltán bol celý nadšený.
Predstavil si, že sa asi bude opäť so Saškou čoskoro hrať na dvore a tešiť
sa jej úsmevu a veselosti.
Mimovoľne mu unikla predstava a videl, ako sa so Saškou korčuľujú
spolu na kolieskových korčuliach. On si ich už neprial, necítil, že ich
nemá, len precítil a videl, ako keby to už bolo.
No čo sa nestalo! Jeho vidina sa čoskoro vyplnila a Zoltán, aj keď mal len
necelých sedem rokov, pochopil odkaz tajomného deduška.
Keď sa prvýkrát Saška a Zoltán spolu korčuľovali pred dvorom na
chodníku, z jedného neďalekého stromu ich pozoroval farebný vtáčik.
Deti cítili, že prežívajú opäť jeden z tých nádherných dní, ktoré si
vysnili, po ktorých túžili. Vtáčik zacítil prenádhernú vôňu, ktorú okolo
seba šírili, spokojne sa usmial a odletel...
Odvtedy sa Zoltánovi a Saške splnilo mnoho prianí.
Takže deti, čo na to poviete, páčil sa vám aj tento príbeh?
Teraz viete, deti, že váš život môže byť veľmi šťastný, ak dokážete byť
vďačné, cítiť s druhými a nezabudnete prežívať svoj život radostne
a s pocitom, že môžete napĺňať svoje túžby a predstavy, avšak ak na nich
nelipnete, teda, pokiaľ si ich nevynucujete.
V nasledujúcom príbehu vám, milé deti, porozprávam, ako Saška žiarlila
na Zoltána, a skoro preto stratila jeho priateľstvo.
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Smutná Saška

D

nes by som vám chcela porozprávať, milé deti, ako sa Saška už
nevedela dočkať, že aj ona pôjde o štyri mesiace do prvej triedy
na tú istú základnú školu ako Zoltán.
Bála sa však, že Zoltán si v škole dovtedy nájde inú dobrú kamarátku.
Keď prišiel Zoltán na dvor, začala na neho zazerať, a pretože Saška vtedy
ešte nevedela, že všetko, na čo myslíme, teda aj to, čoho sa bojíme,
akýmsi spôsobom priťahujeme a potom sa nám to pravdepodobne aj
prihodí.
Viete, čo sa teda prihodilo Saške? Zoli sa fakt po nejakom čase veľmi
skamarátil s Monikou, lebo bola milá a nezazerala na neho, ale sa na
neho usmievala. Poprosil mamičku, aby mohol zostávať v družine
s ostatnými deťmi a hrať sa s nimi po vyučovaní aspoň dve hodinky.
Mamička a otecko súhlasili.
Keď prišiel Zoli domov, musel si napísať úlohy a už zostávalo oveľa
menej času na hranie sa na dvore. Chcel sa porozprávať so starou
mamou, oteckom a mamičkou a už ani nechodil každý deň na dvor.
Saška bola smutná, plakávala, lebo sa bála, že Zoltán sa s ňou už nebude
priateliť.
Jedno ráno, keď sa prebúdzala, zjavil sa jej tajomný deduško a riekol:
„Saška, nezabudni, že aj nepríjemné pocity majú svoju silu. Skús si
predstaviť, ako sa hráte so Zoltánom spolu na dvore. Nie však tak, že to
musí byť, nechci nasilu niečo zmeniť tým, že budeš na tom lipnúť. To
znamená, praj si niečo, a môžeš si to predstavovať, ako keby to už bolo.
Ako si si predstavovala babičkine koláče a ich chuť, ktorú si cítila
v ústach. Zároveň si verila, že ich budeš opäť jesť. Nemôžeš Zoltánovi
zakázať kamarátiť sa s iným dievčaťom, ale keď uveríš, že ťa má úprimne
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rád, bude vôňa čarovného nápoja z teba plynúť k nemu a on pocíti tvoje
úprimné priateľstvo. Ak chceš, aby bol len tvojím kamarátom, tak na
ňom vlastne lipneš. Vieš, čo je to teda lipnúť?“, spýtal sa ešte deduško.
Saška, ako keby zo sna, zaklipkala nechápajúc viečkami. Deduško
pokračoval: „Saška, lepšie je tešiť sa zo života. Pomôžeš tým čarovnému
nápoju, pretože budeš vydychovať vôňu a nebudeš vytvárať smrad, ktorý
by vznikol smútkom, závisťou a inými negatívnymi pocitmi. Aj lipnutie
vytvára niektoré negatívne pocity, a tým vytvára smrad.“
Tajomný deduško sa usmial a ešte dodal: „To je to najťažšie, nelipnúť na
veciach, ľuďoch, zážitkoch“ ...a zmizol.
Chvíľu po ňom zostal nádherný pás dúhy a aj ten sa o malú chvíľu
rozplynul, no zanechal po sebe na niekoľko hodín prekrásnu vôňu.
Trvalo ešte niekoľko rokov, kým Saška pochopila, čo tým deduško
myslel.
Deti, pokúsim sa vám ešte vysvetliť slovo lipnutie. Je to, ako keby ste
mali hračku a vedeli, že je požičaná a príde čas a vy ju budete musieť
vrátiť. Niekto by bol možno smutný, že mu hračka nepatrí a iný by sa
možno tešil, že sa môže s hračkou hrať aspoň nejaký čas. Ten, čo by bol
smutný, ten by vlastne na tej hračke lipol.
V ďalšom príbehu vám, milé deti, porozprávam ako, môžete pomáhať
tajomnému deduškovi a zázračnému nápoju. Či to budete chcieť alebo
nie, bude záležať len a len od vás. Ak sa to túžite dozvedieť, počkajte ale
aspoň do zajtra. Ó, skoro som zabudla, dozviete sa aj meno tajomného
deduška.Vydržte..., až zajtra!
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Vôňa a smrad

M

ilé deti, a je tu posledný príbeh, ktorý vám chcem porozprávať.
V poslednom siedmom príbehu sa dozviete, ako Saška
a Zoltán videli ešte raz tajomného deduška a on im
prezradil aj svoje meno. Ste zvedavé? Nečudujem sa vám. Aj ja by som
bola, keby som to nevedela. Chcete, prezradím vám, čo ešte viem?
...Tak teda, posledný príbeh sa začína...
Jedného dňa sa hrali Saška a Zoltán opäť na dvore, smiali sa a skákali od
radosti. Všetko bolo zaliate zlatistými lúčmi slnka. Včielky mali svoj nektár,
motýliky poletovali z kvietka na kvietok a vôňa koláčikov sa šírila opäť
navôkol... Zrazu sa Saška otočila a zbadala, ako na lavičke na dvore sedí
nejaký deduško. Preľakla sa v prvom momente. No zrazu ho spoznala...
Usmieval sa a kývol, aby k nemu prišla. Chytila sa pevnejšie Zoltána
a čosi mu natešene šepla. Zoltán sa otočil a veru na lavičke zbadal...
tajomného deduška. Saška a Zoltán k nemu natešene pribehli.
Tajomný deduško sa jemne usmial a povedal, že im prezradí ešte čosi...
Chcete sa,milé deti, dozvedieť čo? Ak áno, tak pozorne počúvajte.
Deduško povedal: „Keď chcete byť šťastné, deti, robte aj svoje povinnosti
tak, ako keď sa spolu hráte na dvore, alebo ako keď sa hráte so svojou
obľúbenou hračkou. Lebo keď budete smutné, tak budete vydychovať
smrádok. Vydychujte príjemnú vôňu veselosti. Snažte sa vydychovať
vôňu a nie smrad, ktorý vzniká, ako už viete, negatívnymi pocitmi, zlými
myšlienkami a skutkami. Negatívne pocity vytvárajú len malý smrádok,
ale aj tak. Z malého smrádku vzniká postupne väčší a väčší smrad.
Nekazte harmóniu na vašej planéte, ale naplňte ju vôňou dobrých
pocitov, myšlienok a činov. Máte pred sebou celý život, aby ste rozmýšľali
nad tým, čo som vám povedal a pokúsili sa to postupne pochopiť.“
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Saška a Zoltán sa cítili v prítomnosti tajomného deduška veľmi dobre.
Boli veľmi zvedavé, ako funguje zázračný nápoj a aj na to, ako sa tajomný
deduško volá.
Deduško sa šibalsky pousmial a povedal: „Do tajomného nápoja sa
vracia vôňa, ale aj smrad. Zlé pocity, myšlienky a skutky ľudí narúšajú
vôňu a menia ju na smrad. Čarovný nápoj pohltí všetko, čo narúša
funkčnosť na vašej planéte, teda aj smrad, a opäť z neho vychádza len
príjemná vôňa. “
Deduško sa ich ďalej spýtal, či vedia, čo je to „katalyzátor“. Obidve deti
pokrútili nechápavo hlavičkami. Deduško riekol: „Katalyzátor pohlcuje
škodliviny. Zázračný nápoj je ako katalyzátor, pohlcuje
smrad ako škodlivinu, lebo smrad škodí každému
človeku i celej vašej planéte. Niekedy však, keď
prichádza do zázračného nápoja – „katalyzátora“ –
mnoho smradu, tak sa stáva, že jeho pohltenie
vyžaduje veľa dobrých pocitov,
myšlienok a skutkov ľudí. Ste teda
všetci na vašej planéte
zodpovední za to, čo vydychujete.
Nekazte vašu planétu, veď keď sa
chcete hrať s hračkou a pokazíte ju, čo
budete mať? Buďte vďačné, deti. Aj vy
môžete byť takým malým
katalyzátorom. Vaše dobré myšlienky
a skutky spôsobia, že budete
vydychovať vôňu a ešte pohltíte aj
časť smradu, ktorú
niekto blízko vás
možno vydýchne.
Počuli ste, deti, to
staré príslovie:
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„Vrana k vrane sadá?“ Ja dodávam: „ Vôňa k vôni ťahá a smrad si
smrad(a) hľadá.“ Takže vaša vôňa bude pre vás akousi ochranou pred
smradmi tejto planéty. Pomôžete tým aj zázračnému nápoju, aby
nemusel od veľkého smradu znefunkčnieť
a explodovať“. Potom by aj život na vašej planéte
Zem stratil svoju funkčnosť.
Moje meno, deti, je ...AFLAGEMO,
povedal tajomný deduško, tajomne sa
usmial a zázračne zmizol, zanechajúc
i teraz po sebe nádherný dúhový pás,
ktorý postupne v priebehu
niekoľkých minút vybledol, no
vôňu šíriacu sa navôkol bolo
cítiť ešte dlhé hodiny...
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