
 

 
 
Vasaris / Februar 2019                         litauisch       
Tai aš jums pasakiau  tam, 
kad mano džiaugsmas liktu 
jumise!                            (Joh 15,11)                                                 
______________________________________           

Šok į dabarti! 
Jump into the present moment! 
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                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
 
 
 

Gerbiami žodžio draugai! 
 
  Labai drovi ir nepasitikinti savimi, ji įžengė į mūsų bulli ir pradėjo nuotykius su 
go4peace. Būvome kelyje į Koszaliną šiaurinėje Lenkijoje, kur sujungėme jėgas su jaunais 
žmonėmis iš įvairių Europos šalių, kad dirbtume taikos labui. Ji buvo visiškai žvali  ir atvira 
naujiems patyrimams, nuotikiams. 
 
  Po 10 kartu parleistu dienų  atėjo laikas parengti scenos programą.  Tai galejo buti 
šokiai, dainos, patirtis ... viskas turėjo būti  gerai svarstoma ir įtraukta į patrauklią programą. 
Ir tada, galiausiai, reikėtų perskaityti „taikos pranešimą ant scenos“ Koszalinui. Paulina toks 
buvo jaunos moters vardas, jau nusprendė dėl parodomosios programos „cleaning4peace“. Ji 
būtų nuvykusi prie Baltijos jūros sutvarkiti  dali paplūdimio nuo šiukšlių. Ji džiaugtusi kelione 
prie  jūros. Bet kas galėtų suformuluoti tinkama taikos žinią? Jos vardas atėjo į žaidimą,  ji 
kalbėjo Vokiečių, Anglų ir Lenkų kalbomis. „Paulina, ar galėtumėj įsivaizduoti kartu sukurti 
Koszalinui  taikos žinia ir  ja į Lenkų kalbą išversti?“ Kitą vakarą ji stovėjo ant scenos ir 
šimtams žmonių pasakojo: „ aš jaučiau, kad kitiem reikalinga mano pagalbą. Iškart aš 
atsisakiau savo idėjos keliauti prie Baltijos jūros. Mes visą dieną dirbome su taikos pranešimu 
ir vertimu. Ir man buvo toks dydelis džiaugsmas. Tai man būvo tikrai didelė patirtis! " 

 
  Gerbiami šio žodžio draugai, kai aš susitinku su Paulina, aš visada jaučiu tą tikrą ir 
sažiningą džiaugsmą. Ji atrado, kad džiaugsmas, kurį mums pažadėjo Jėzus, visada yra šalia, 
bet jis yra kaip vanduo po žemės paviršiumi. Jūs galite bet kuriuo metu prisigrežti link jo. Jei 
pereisite į DABAR, taigi reikia gyventi dabartimi, tada džiaugsmo šaltinis pradeda burbuliuoti 
tavyje! Stebėkime Paulinos patirtį: šok i dabarti! - Jump into the present moment! 
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