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Vyprávěla mi uklízečka z Grandhotelu St. Moritz. Ví hodně, někdy i to, co vědět nechce. Každý pokoj má svůj příběh. Nachází použité kondomy, milostné dopisy, jednou použité prádlo v koši, anebo rtěnkou namalované srdce přes celé okno. Jen tringelt ne. Ale stejně dál leští, uklízí, leští….
	Některé pokoje stojí 690 euro, juniorské 1470 euro za noc a prezidentské apartmá 9000 euro - to už je malý byt. Má tři ložnice, kuchyň, krb a obývák jako malé muzeum.
	V tisku čtu o lidech, kteří si koupili ostrovy. M. Douglas, L. di Caprio a D. Coperffield. Ten poslední za 31,3 mililionů eur. Jedna noc na Bahamách stojí 25-40 000 euro. Můj případ to zaručeně nebude, ale rozhodně se tím netrápím.
	Co mě trápí, jsou hladové děti s nafouklými bříšky. Píše se o nich ve stejných novinách. Je to nemoc chudých zemí, kde dětem chybí mléko, sýr, vejce nebo jogurt. Např. na Haiti v Karibiku. Na den mají sotva půl eura, to jsou dva šálky čaje, rýže nebo trochu fazolí, někdy cukr. Každý den je stejný. Jeden den rýže, druhý den kukuřice nebo fazole. Ráno vstávají a mají hlad, jdou spát a mají také hlad. Ve škole se nemohou správně koncentrovat a snadno onemocní. Hodně dětí trpí průjmy a zemře, protože jsou velmi slabé. Už pětileté děti na Haiti pracují.
	Píše se 21. století a dle statistik je 100 milionů lidí postiženo hladem. Druhým extrémemje, že 800 milionů lidí je v nebezpečí smrti na následky přejídání. Jak nevyvážený je náš svět….
	Tento týden jsem dostala propisovací tužku z pracovní dílny projekt Šance od „Dětí ulice“. Je mi líto, že dostali výpověď od starosty Prahy 5 a sotva otevřená chráněná dílna se bude muset stěhovat. Je ale potěšující, že to však neohrozilo podporu, kterou přišli vyjádřit umělci, Petrové -Novotný, Janda a Muk.
	Má kamarádka mi vyprávěla, že má rozpočítané jídlo na dva týdny pro děti, ona jíst nemusí. Ex-manžel neposílá peníze na děti, a v divadle zatím hraje zadarmo. Potřebuje reference. Na škole jí ředitelka podvedla, výuku výtvarné výchovy jí platí jen za polovinu skutečné práce. Ale nevzdává se, má ráda děti a děti mají rády ji. Již v dětství se naučila šít. Je tak šikovná, že nikdo netuší, že není vyučená švadlena, a tak když je nejhůř, vždy se někdo objeví a se zakázkou přijdou i peníze. Začala také malovat amá úspěch.
	Nikdy se nezavřely jedny dveře, aby se neotevřely druhé. Je třeba se naučit dělat správná rozhodnutí a uskutečňovat je. To, co děláme, přináší úspěch, ne to, co říkáme. Co mi přinesou rozhodnutí, když zůstanou v mém mozku? Měla bych si to denně připomínat.
	Koncentrovat všechny síly na přítomnost.
	Splňme si své sny! Protože spokojený a plný život se odvíjí od snů. Pojmenujme si své reálné sny-cíle. Vytyčme si cestu k jejich dosažení a šlapejme. Buďme poctivými pěšáky, protože nikdy nevíme dne ani minuty. A třeba můžeme pomoci splnit sny i druhým...
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