Milí přátelé,
přijměte srdečné pozdravení z Nového Dvoru. Je neuvěřitelné, jak rychle ten
čas letí. Do našich životů už naplno vstoupil podzim a měsíc září, který byl ve
znamení významného svátku a výročí.

Září - měsíc oslav a výročí

15. září jsme si slavnostně připomněli 1100 let od úmrtí svaté Ludmily. O
několik dní později jsme slavili svátek svatého Václava. Události, které se
týkají nejen křesťanů, ale celého našeho národa. Tito dva důležití světci
nám svým životním příběhem, ve kterém se postavili osobním zkouškám
a zasazovali se o společné dobro, připomněli život v pravdě, který byl
opřen o důležitý pilíř společné víry. A také hodnoty, které by měly
soudržnou společností rezonovat.

V každém z nás vyvolává jejich odkaz různé pocity, myšlenky a inspiraci v
rozličné síle. Můžeme se tak sami sebe zeptat, co všechno pro nás znamená.
Je pro nás natolik živoucí a významný, že nás plně osloví a podnítí k tomu být
lepším člověkem, který se soustředí na blaho nejen svých blízkých, ale i celé
společnosti? Nebo naopak nedokážeme sílu odkazu vnímat
a zůstaneme lhostejnými?

Hodnoty, které utváří naše životy

A přesně takové otázky jsou nejaktuálnější v době, kdy můžeme
rozhodovat o své budoucnosti prostřednictvím připravovaných
voleb. Naše hodnoty utváříme během celé své životní cesty. Její
součástí jsou křižovatky, na kterých je třeba se s kritickým
nadhledem podívat na současný žebříček. A zamyslet se nad tím,
jaké hodnoty ho aktuálně vytváří. Jsou to hodnoty, které mají smysl
a budoucnost, jako je pravda, spravedlnost, poctivost, solidarita,
vzájemná úcta? Je to něco, co nás přivede k odpovědnosti a
společnému dobru?
Žijeme přítomností, proto bychom vám rádi odcitovali několik slov z
promluvy papeže Františka v bratislavské katedrále pronesené
před několika dny:

„Svoboda není automatickým výdobytkem, který se nemění a zůstává
jednou provždy. Svoboda je vždy cestou, někdy těžkou, kterou je třeba
neustále obnovovat, bojovat za ni každý den. Na to, abyste měli
skutečnou svobodu, nestačí, abychom byli svobodní navenek nebo ve
společenských strukturách. Svoboda nás volá k od
povědnosti za svoje rozhodnutí, k rozlišování, k tomu, abychom
rozvíjeli životní procesy. Toto je náročné a máme z toho strach. Někdy
je jednodušší nenechat se vyprovokovat konkrétními situacemi a
nadále kráčet tak, že opakujeme minulost, bez srdce, bez rizika volby:
raději se vláčet životem a dělat to, co druzí rozhodli za nás – možná
dav anebo veřejné mínění anebo věci, které nám média předávají. To
není dobré, ztrácíme tím svobodu.“
Buďme tak odvážní a nároční a usilujme společně o to pravé
Dobro.

Září za zdmi našeho kláštera

Všechny tyto současné podněty nám připomněly mimo jiné i příběh našich
výrobků, který jsme se s vámi rozhodli sdílet. A tentokrát vás seznámíme s
jedním z těch nejdůležitějších pilířů výroby kosmetiky, kterým je naše
laboratoř. Pojďte tak společně s námi proniknout do tajů produkce našich
výrobků.
Při výrobě kosmetiky vycházíme z originálního, pečlivě střeženého, výrobního
postupu. Vždy, když do něj nahlížíme, jsem plný obdivu k práci či spíše umění
bratra Rafaela, který je vedoucím naší laboratoře a dalších bratrů, kteří se
podílejí na jednotlivých krocích výroby.

Umění výroby přírodní kosmetiky

Prvním krokem je přesná příprava všech potřebných surovin.
Zpravidla je nutné precizně navážit dvacet až třicet surovin, některé
dokonce s přesností na desetinu gramu. K tomu je třeba opravdu
bedlivé pozornosti, neboť splést se u jedné jediné suroviny může
znehodnotit celou výrobní dávku.
Během výroby používáme homogenizátor, do kterého jsou
jednotlivé suroviny přidávány dle pevně stanoveného pořadí. A pak
sledovat a řídit současně několik výrobních faktorů, jako je teplota
ohřevu a chlazení, otáčky míchání, velikost průtoku vody chladicím
pláštěm a další.
Co je ale nejdůležitější je to, být vždy připraven i na nenadálé
situace, které se při výrobě mohou vyskytnout a umět na ně rychle
zareagovat. Pokud vše proběhne tak jak má, pak dochází k výrobě
emulze. Vyrobená hmota je postupně ochlazována a následně
vyprázdněna z výrobního kotle do nádob, aby mohla být, jakmile to
bude potřeba, naplněna do kelímků.

Naplněním do originálních obalů nic nekončí, ba naopak. Přírodní
produkty mohou právě díky všem, kteří si produkt zakoupí a těší se
z jejich péče, psát další část svého příběhu. Poznejte ho i vy a
vyzkoušejte blahodárné účinky kosmetiky na vlastní kůži.

Závěrem vám všem přeji, abychom mohli společně prožít barevné
babí léto v plné radosti a se všemi svými nejbližšími.

S přáním všeho dobrého,
o. Jiří, celerář opatství Nový Dvůr a jednatel společnosti Labora
s.r.o.

