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Patřím mezi ty podivné jedince, pro které letní Slunovrat neznamená radostný počátek léta,
nýbrž jim přináší smutek z toho, že zase začíná ubývat světlo. Slunce o letním Slunovratu vidím
jako zářivou bytost na houpačce, přibližuje se ke mně a pak se na křehký okamžik zastaví nad
mou hlavou. Teď, teď je ta prchavá chvíle, kdy je Slunce blízko, blizoučko, div mi dlaně nespálí,
ale je to jen mžik, a už se zase ode mě začíná vzdalovat. Nemůžu si pomoct, ale v tom jasu
nejdelšího dne v roce cítím předzvěst podzimních mlh i zimních ledových závějí a jímají mě
lehké chmury.

V končící druhé dekádě prosince je houpačka Slunce od nás nekonečně daleko, dny jsou
krátké a stíny velmi dlouhé. Skoro počítám vteřiny, celá netrpělivá, abych nepropásla tu chvíli,
kdy se Slunce zase na okamžik zastaví v bodě nula a pak se pomalu začne vracet k nám. A i
když astronomická zima teprve začíná, hlavní je, že Slunce se k nám začíná opět přibližovat.

Čím jsem starší, tím silněji vnímám ono dávné poselství zimního Slunovratu. Že nemáme nikdy
ztrácet naději, že nemáme nikdy ztrácet víru v to, že se světlo a teplo do našeho života vrátí, i
když zrovna teď v nás i kolem nás panuje mrazivá tma.

Věřím v Slunovrat a věřím i příběhu o narození dítěte pod Betlémskou hvězdou. V ten příběh
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věřím proto, že souzní s poselstvím Slunovratu, a k víře a naději navíc přidává lásku i ochotu
podělit se, sdílet, dát.

Zimní Slunovrat letos nastane 21. prosince v 18 hodin a 10 minut. Zapálím v tu chvíli svíčku
jako poděkování všem lidem, kteří se letos dokázali rozdělit, i když se někdy zdánlivě ani
nemají o co dělit.

Moje letošní slunovratová svíčka bude zářit pro Myš a její Myšátka, kteří neúnavně vyrábějí
krásná přáníčka pro nemocné děti, i pro všechny další lidi pracující pro Deky z lásky. Pro
všechny ochotné švadlenky, které se mnou šly do projektu Vánoce pro paterčata a díky kterým
má jedna početnější rodina veselejší konec roku. Svíčka zaplane i pro Zvířetníky, kteří stejně
jako každý rok i letos pomohli mnoha zvířatům, a k tomu dokázali udržet se vztyčenou hlavou
všechny důležité Zvířetnické tradice.

A doufám a pevně věřím, že světlo s poděkováním dojde také k těm, kdo mi tiše a vytrvale
pomáhají a jsou mému srdci blízcí.

S nimi se totiž v poselství Slunovratu věří mnohem lépe.

2/3

Slunovrat (19.12.2013)

(19. 12. 2013, fórum Hadopasi)

http://forum.hadopasi.org/viewtopic.php?f=46&t=2748
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