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Dìkujeme.

  

NAVŠTIVTE NÁS NA FACEBOOKU  

www.facebook.com/payitforwardexperience  

Støeda 28. bøezna 2012

ZÁŽITEK „POŠLI TO DÁL“

Milá pøítelkynì, milý pøíteli,

Vìc: Malý dárek od nového kamaráda.

V první øadì Vám chci podìkovat, že jste pøijal/a mùj malý dárek. Kniha, kterou jsem Vám právì dal/a, je pro mne velice dùležitá. 

Díky ní jsem se na svùj život podíval/a jinýma oèima a slova na jejích stránkách ve mnì vzbudila touhu se o nì podìlit s ostatními lidmi 

(kupøíkladu s Vámi) v nadìji, že i je osloví.

Tento dárek jste ale dnes dostal/a také proto, že jsme stoupenci myšlenky „POŠLI TO DÁL“ - i o tu bych se dnes s Vámi rád/a podìlil/a.

Právì jste se stal/a souèástí CELOSVÌTOVÌ POØÁDANÉ AKCE, která na mnoha místech svìta svedla dohromady tisíce lidí

za jediným úèelem: podìlit se o prosté poselství, které pøináší zážitek „POŠLI TO DÁL“. Na každém kontinentu,

v každém èasovém pásmu jsou dnes lidé svìdky akce, kterou jste právì zažil/a i Vy. Tisíce lidí dnes dostávají knihy od osob,

které neznají – a to jen proto, že chceme ukázat, že lidé k sobì ani v dnešní dobì nejsou lhostejní.

Nìkdo si o nás myslí, že jsme blázni,

my se ale považujeme za vizionáøe. Díky myšlence pøinášející

poselství „POŠLI TO DÁL“ se na svìt dokážeme dívat jinýma oèima.

Víme, že laskavost vùèi druhým má moc zmìnit svìt.

A dnes máte i Vy pøíležitost stát se souèástí zmìny,

kterou si pøejete vidìt ve svìtì kolem sebe. Pochopíme-li,

že i drobný dobrý skutek dokáže jinému èlovìku ukázat,

že na nìm nìkomu záleží, dodá nám to sílu mìnit svìt k lepšímu.

A tak Vás zveme, abyste se k nám pøipojil/a a šíøil/a toto poselství.

Pokud jste dnes od nìkoho cizího dostal/a knihu,

najdìte si nás na Facebooku a napište nám, co to bylo za knihu,

jak Vám pøi tom, když jste ji dostal/a, bylo, a co jste si myslel/a,

když jste vidìl/a ostatní, jak se zaèítají do svých nových knih.

Budeme moc rádi, když se nám ozvete a napíšete nám svùj pøíbìh

nebo pošlete fotografii. A až svou knihu doètete, budeme moc rádi,

když ji POŠLETE DÁL.

Je nejvyšší èas zmìnit svìt!

Pøipojte se k nám a staòte se souèástí té zmìny!

1. MÌJTE OÈI OTEVØENÉ A CHTÌJTE OSTATNÍM POMÁHAT.
Možná znáte nìkoho, kdo opravdu potøebuje pomoct,
ale hrdost mu nedovolí o ni požádat.
Nebo jste poøád v jednom kole,
ale mùžete za nìkoho zaplatit kávu nebo jídlo.
Laskavostí vùèi druhým mùžete zmìnit jejich pohled na svìt.

2. UDÌLEJTE NÌCO HEZKÉHO PRO CIZÍHO ÈLOVÌKA.
Mùže to být nìco dùležitého, ale také naprostá drobnost,
která nic nestojí – a udìlejte to jen tak, aniž byste èekali,
že dostanete nìco oplátkou.

3. ŠIØTE TOTO POSELSTVÍ.
Pokud vám dotyèná osoba podìkuje
a bude se vám chtít odvdìèit, požádejte ji,
aby to „poslala dál“ – a� udìlá nìco hezkého pro tøi cizí lidi
a poprosí je, aby i oni potìšili tøi další osoby.

4. POSÍLEJTE TO DÁL.
Když pro vás nìkdo udìlá nìco hezkého,v duchu si slibte,
že v nejbližší dobì udìláte radost tøem dalším lidem,
viz bod 3.
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