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DOBRÃ‰ Å½IVOTNÃ• RADY
NedÄ›le, 22 Å™Ã-jen 2017

Dost moÅ¾ná, Å¾e jste následující text v nÄ›jaké podobné verzi dostali - s tím, Å¾e ho psala devadesátiletá paní... Omyl.
Autorka - Regina Brett - novináÅ™ka z New York Times - se narodila v r. 1956, takÅ¾e jí pÅ™eci jen do té devadesátky hodnÄ›
chybí :-))). Jak to tak bývá, nÄ›které zprávy se Ä•asem a neustálým pÅ™eposíláním zmÄ›ní - pÅ¯sobí na nÄ› "syndrom tiché
po&scaron;ty".

Regina Brett je mj. i autorka tÅ™í bestsellerÅ¯: "BÅ¯h nikdy nemrká - aneb 50 lekcí pro malé Å¾ivotní karamboly", "ZvládnÄ›te
zázraky - aneb 50 lekcí jak dÄ›lat nemoÅ¾né moÅ¾ným" a "BÅ¯h stále pÅ™ijímá nové zamÄ›stnance - aneb 50 Å¾ivotních lekc
hledání smysluplné práce". Regina Brett v nich popisuje svÅ¯j Å¾ivotní osud svobodné matky, své dÄ›tství, trampoty s muÅ¾i
a vztah k Bohu. Mj. u nás vy&scaron;ly také, ale jsou bohuÅ¾el uÅ¾ vyprodané...
Dvakrát byla za svou práci novináÅ™skou práci nominována na Pullizerovu cenu. Do dne&scaron;ních dnÅ¯ napsala víc
jak 2500 Ä•lánkÅ¯. KdyÅ¾ jí v roce 1998 byla diagnostikována rakovina prsu, chronologicky v Ä•asopise Akron Beacon
Journal zaznamenávala své pocity a zku&scaron;enosti s chemoterapií a následným zotavováním. Tyto Ä•lánky jí získaly
cenu National Headliner Award.

A nyní pár jejích &bdquo;rad do Å¾ivota&ldquo;:

1. Å½ivot není spravedlivý, ale je poÅ™ád dobrý; je pÅ™íli&scaron; krátký na to, abychom marnili Ä•as nenávistí ke komuko
2. Práce se o tebe nepostará, kdyÅ¾ bude&scaron; nemocen. Tvoji pÅ™átelé a rodiÄ•e ano. UdrÅ¾uj s nimi kontakt. 3. P
s nÄ›kým. Je to mnohem hojivÄ›j&scaron;í, neÅ¾li pláÄ• o samotÄ›. 4. KdyÅ¾ pÅ™ijde na Ä•okoládu, odpor je marný. 5.
Neporovnávej svÅ¯j Å¾ivot s jinými. Nemá&scaron; pÅ™edstavu o tom, Ä•ím v&scaron;ím museli projít. 6. Zbav se
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v&scaron;eho, co není uÅ¾iteÄ•né, krásné nebo radostné. 7. Co tÄ› nezabije, to tÄ› posílí. 8. KdyÅ¾ bys mohl jít za tím,
Å¾ivotÄ› miluje&scaron;, neber ne jako odpovÄ›Ä•. 9. BuÄ• výstÅ™ední teÄ•. NeÄ•ekej na stáÅ™í, abys oblékl purpur. 10.
NejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í pohlavní orgán je mozek. 11. Zarámuj kaÅ¾dé tzv. ne&scaron;tÄ›stí tÄ›mito slovy &bdquo;Bude to m
nÄ›jaký význam za pÄ›t let?&ldquo; 12. ÄŒas léÄ•í témÄ›Å™ v&scaron;echno. Dej Ä•asu Ä•as. 13. AÅ¥ je situace jak chce d
nebo &scaron;patná, vÅ¾dycky se zmÄ›ní. 14. Tvoje dÄ›ti dostanou jenom jedno dÄ›tství. V&scaron;echno, na Ä•em nakonec
doopravdy záleÅ¾í, je Å¾e jsi je miloval. 15. DostaÅˆ se ven kaÅ¾dý den. Zázraky Ä•ekají v&scaron;ude. Bez ohledu na to jak
cítí&scaron;, vstaÅˆ, oblékni se a ukaÅ¾ se...

P.S. Tak vidíte, jak je dobré nemazat bezmy&scaron;lenkovitÄ› kaÅ¾dý spam &ndash; obÄ•as se z nÄ›j vyklube i nÄ›co opra
dobrého! d@niela
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