Změna je možná

Co se musí stát, aby se náš život změnil? Nemyslím tím jen, aby se
z člověka, který je závislý na čemkoli, co jej ovládá, stal člověk svobodný. Změna je nutná v jakékoli oblasti našich životů, ne jen v oblasti
charakteru, ale také v oblasti našich dovedností, počínaje schopností
komunikovat s druhým, vychovávat svoje děti, a konče dovednostmi
souvisejícími s naším povoláním. Myslím, že ve všech těchto věcech lze
selhávat.
Jednou z podstatných součástí každé změny je změna v myšlení. Každý z nás má ve svém mozku tzv. mapy, což si lze představit jako skutečnou mapu, na které je zakresleno vše potřebné k tomu, abychom se
byli schopni v prostředí, ve kterém jsme, zorientovat. Stejně tak náš
mozek si ukládá veškeré informace, které v danou chvíli vyhodnotí
jako důležité, ty propojuje na základě zkušeností, výchovy, různých
hezkých nebo naopak nepěkných zážitků, do map, kterými se pak
v životě řídí. Asi nyní vnímáte, že ne všechny mapy jsou zakresleny
správně. Kdyby to tak bylo, celé lidstvo by se chovalo stejně, bez ohledu na kulturu, podnebí, atp. Jen správná mapa nás může dovézt k cíli.
Jak tedy získat (zakreslit) mapu svého života, tak aby odpovídala realitě a dovedla nás k cíli? Pisatel přísloví v kapitole 28. ve verši 13. píše,
že ten kdo zakrývá svá přestoupení, neuspěje, ale ten kdo je vyznává a
opouští, nalezne slitování. Je zřejmé, že se tyto slova vztahují
k přestoupení nějakého zákona a že skrývání se před zodpovědností
nikam nevede. Apoštol Pavel na jiném místě vyzývá Římské křesťany,
aby změnili své smyšlení a vydali svá těla Bohu k službě, a že díky tomu
poznají, co je pro ně dobré a co je Boží vůlí.
Jestliže tedy úspěšná proměna na něčem závisí, pak je to zjevně naše

schopnost změnit své myšlení. Nedávno jsem se bavil se svým kolegou
v práci. Moc se nám nedařilo v jednom projektu, dalo by se říct, že celý
byznys projekt zažíval vážnou krizi, která mohla končit krachem. Přemýšleli jsme, co udělat, ale po nějakém čase jsem musel prohlásit pro
nás zásadní větu: „pokud budeme chtít vstoupit stále stejnými dveřmi,
pak nikdy nenajdeme východisko. Potřebujeme najít nové dveře, kterými bychom vešli“. Toto je přesně obraz toho, co chápu pod změnou
myšlení. Musíme dojít k faktu, že momentální myšlení, jednání, dovednosti, mapy, už nejsou schopny nás dovézt k cíli.
Prvním krokem je tedy vždy přiznání naší slabosti. Vzpomínám si, jak
jsem měl jeden poradenský rozhovor týkající se výchovy dětí. Podstatou rozhovoru byla potřeba najít způsob jak káznit děti, které neposlouchají. Vše vypadalo z pohledu rodičů tak, že děti jsou problematické. Vyprávěli mi, co vše dělají, aby je káznili. Když jsem se jich zeptal
jak dlouho už to jako výchovnou metodu používají, říkali, že odjakživa.
Celý průběh dalšího rozhovoru změnily dvě otázky: „Používáte tyto
metody stále. Očekáváte výsledky. Přemýšleli jste, proč nefungují? Jak
dlouho si myslíte, že je nutné je používat aby začaly fungovat“?
Druhým krokem je hledání nových cest, tento krok vždy souvisí
s pokorou, pokorou se znova učit, podřizovat se, dělat i to, co v danou
chvíli nedává smysl a to jen proto, že ten, kdo nás učí, to, co nás učí,
zná, umí, rozumí tomu tak, že vidíme výsledky.
Třetím krokem a tím nejdelším, je jednání. Bez skutku, není žádná
viditelná změna.
Petr Král

Patrik po dlouhém vytrvalém „boji“ dokončil program. Jako vždy proběhlo společné rozloučení. Patrik v programu našel cestu zpět k Bohu a uvědomuje si, že vše spíše začíná než končí. Stále má před sebou rozhodnutí, kde začne znovu. Jednou z možností je Třinec, kde nám skvěle funguje
spolupráce s „Šance podaná ruka“ a Rudou Maroszem. Paťovi přejeme, aby zůstal svým rozhodnutím věrný.

P r o p o j s e s G e n e r a c í s v é h o m ě s ta n e b o r e g i o n u
Často se nás lidé ptají, proč se závislý rozhodne jít se sebou něco udělat . Odpověď je v zásadě jednoduchá, Petr: „Vyhledat pomoc mi pomohl můj dlouholetý přítel, už jsem nezvládal svůj život na drogách…“
Jana: „Moje rodina mne přesvědčila, ať se sebou už něco udělám…“ Tomáš: „Byl jsem zoufalý, prohrál
jsem spoustu peněz a chtěl už svůj život ukončit, v církvi, kam jsem zašel, mi dali kontakt na pomoc.“ Honza: „Moje man
želka…“ Jiří: „ Můj kolega v práci…“ Marcela: „Moje přítelkyně z církve…“ Marek: „Můj kamarád ze školy…“ Yvona: „…“

C o m ů ž e š u d ě l at ?
1.
2.
3.

Prosím stáhněte si číslo na help linku do svého telefonu (helpline 732 734 623)
Předejte tyto informace lidem s problémy ve své blízkosti (škola, práce, přátelé, rodina)
Potřebujeme kreativní lidi do mediálního a PR týmu, pokud chceš vidět v naší zemi změnu, připoj se k nám!!!

Jeden člověk nezmůže mnoho, ale může ovlivnit své nejbližší
okolí.
Projekt propojené generace se zrodil z přemýšlení o tom, jak nejjednodušeji dostat k závislému nebo jeho blízkému informaci o tom, že je v
jeho okolí nějaká pomoc. Většina lidí vyhledá pomoc díky lidem ze
svého okolí, kteří je povzbudí nebo jim dají informaci, kde hledat pomoc. Zároveň věříme, že je možné ovlivnit budoucí generace...

Někdy stačí jen předat tu správnou informaci! Chceš se stát
součástí Propojené generace? Kontaktuj nás!!!
propojenagenerace@gmail.com 734 369 120

2,3 mil. denních kuřáků
1 mil. lidí v riziku konzumace alkoholu, 500tis.
ve vysokém riziku, přes 100 tis. denních
konzumentů nadměrných dávek alkoholu.
120 tis. problémových uživatelů konopí
900 tis. lidí zneužívajících sedativa a hypnotika
45. tis. injekčních uživatelů drog
500 tis. osob v riziku vzniku problémového
hráčství, cca 100 tis. patologických hráčů

Blíží se vánoce, pokud chcete studentům
udělat radost a koupit jim dárek (max. do
200,-) napište si mailem o konkrétního
studenta. Vy koupíte a pošlete a my předáme pod vánočním stromkem :-)

Žebřiny - stále sháníme žebřiny do naší
malé tělocvičny

Kola - pokud máte doma funkční! horské
kolo a chcete jej darovat, ozvěte se

Nové montérky a boty
Prací a mycí prostředky
Nářadí do dílny (i z končící dílny)
Povlečení
Ozvěte se Milanu Červeňovi: 731 805 848

Modlete se za naše studenty, aby vždy nalezli
sílu překonat překážky v růstu, a taky své finanční a zdravotní výzvy
Vojtěch B: Dokončil program a přešel k nám do
„učení“. Modlete se za to, aby zvládl finanční
nedostatek a taky nároky střední školy
Tomáš Ch: s programu nakonec utekl kvůli
nástupu do vězení, modlete se za něj aby našel
cestu
Modlete se za dostatek finančních prostředků
na pokrytí programu, děkujeme
V Programu je 9 studentů a 3 kluci na re-entry,
modlete se za studenty do programu, stále
máme volná místa

Jako služba nezískáváme žádné prostředky od státu. Pokud byste chtěli
podporovat konkrétního pracovníka a
jeho platové náklady napište nám.
Všechny pracovníky a jejich role naleznete na našich stránkách
www.tcsluknov.cz
pro podporu kontaktujte ekonomku:
Milušku Camfrlovou 776 821 592
Naše provozní náklady ročně činí zhruba
2 miliony korun. Na jejich zajištění se
podílí většinou drobní dárci a samotní
studenti ze sociálních dávek, které velmi
často nemají. Jsme vděční za vaši podporu a dary. Darovat můžete snadno zde:
https://www.darujme.cz/projekt/957

Ekonomika
Když se dívám na náš rozpočet a na to, jak se nám ho letos daří dodržet, zhruba pětinu běžných příjmů (kromě platů) kryjeme z vašich drobných darů. Za což Vám samozřejmě opět musím jen moc a moc poděkovat. Každý měsíc,
když zpracovávám do Pohody (to je oficiální název účetního programu - jeho autoři asi nikdy neviděli žádnou účetní
při ročních uzávěrkách:-)) bankovní výpis, vidím v něm kromě známých jmen dárců i mnoho neznámých. Spolu s
přáním požehnání o Vás někdy přemýšlím. A říkám si, jak moc nám ta drobná stovka, dvě, tři, kterých je nejvíc, pomáhá. Jak se ty drobné kapky příspěvků slévají v řeku, která zachraňuje životy kluků v programu. Nechci, aby to znělo moc nadneseně, ale když se minulý týden někdo na poradě zmínil o bývalém studentu, který už několik let funguje, pracuje, opravdu moc mě to potěšilo. Že to, co vlastně spolu s námi děláte, má smysl. Stejně jako každého z nás
těší všichni, co se po ukončení programu nevrátili do starých kolejí.
Míla Camfrlová

A jak už jsem říkala, děkujeme vám za vaši podporu. ne všechny z vás osobně známe a máme na Vás spojení. Proto pokud byste měli zájem na konci roku o vystavení potvrzení o darech, ozvěte se prosím na ucetni@tcprofi.com. Dárcům, na které máme kontaktní údaje, vystavíme samozřejmě potvrzení automaticky jako každý rok.

