Piatok 13., nešťastie
Slovenské povery

Piatok trinásteho
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Niektorí od rána myslia na to, že dnes nebude dobrý deň a treba si dávať
väčší pozor v práci, na ceste alebo doma na gauči. Je naozaj potrebné tomuto
dňu venovať väčšiu pozornosť?
Z môjho hľadiska je to úplne normálny deň – piatok trinásteho. Z hľadiska
tých ľudí, ktorí tomu uveria, je to deň, ktorý môže byť veľmi ťažký pre nich.
Dokonca niektorí sú takí, ktorí vôbec nevychádzajú na ulicu a nejdú ani do
práce.
Američania nechodia v piatok trinásteho do roboty. Španieli zas nemajú
radi utorky. Bolo by možné zmeniť tento deň za iný deň?
Najnovšie výskumy poukazujú na to, že piatok trinásteho sa zmenil
na utorok trinásteho. A ja si myslím, že naozaj to má takú moc, že tí ľudia by
tomu uverili. A piatok trinásteho by vymenili za utorok trinásteho, čiže áno.
Súvisí to s tým, že ľudia uveria spoločnosti, dajú sa ňou ľahko pohltiť.
Základnou a vedúcou zásadou je ísť každý deň s tým, že sa mi môže prihodiť
alebo stať niečo pozitívne. A keď sa stane niečo negatívne, tak to zvládnuť
nejakým spôsobom. Nájsť v sebe tú vitalitu, vnútornú silu, ktorú myslím,
že... myslím, že objaviť sa dá.
Ak človek na niečo intenzívne myslí, môže sa mu to splniť. Či je to niečo zlé
alebo dobré. Ako tento deň vnímajú Bystričania?
Nezáleží to od dátumu, ani od dňa. Záleží to od okolností, od ľudí, ktorých
stretnem a tak.
Manžela práve hospitalizovali, leží na nemoc... v nemocnici, takže asi, asi to
nebude veľmi dobrý piatok trinásteho.
Podľa mňa, ako si to človek vezme, keď si od rána povie, že je piatok
trinásteho a nebude mať dobrý deň, tak si to sám privolá.
Čo sa má stať, sa stane. A či sa to stane v piatok trinásteho alebo v nejaký
deň, je jedno v podstate.
Už som v takom veku, že sa teším z každého dňa.
A tešiť by sme sa mali z každého dňa všetci. Nikto nám nemôže povedať, že
dnes je nešťastný deň. Sami si ho môžeme zmeniť a kľudne piatok
trinásteho sa môže spájať aj so šťastím.

Vypni TV, 13. 2. 2015, minutáž: 01:57 min.
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=pjy3BwfrD0A)
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