


Život
Keď si to tak vezmeš, náš život by mohol byť ako nejaká kniha a my by sme tam
mohli byť hlavné postavy a každý,kto sa narodí,dostane ako keby svoju knihu tzv.
Život.
Začne si písať svoj život,bude mať knihu buď farebnú alebo jednofarebnú aj
ako keby tak aj každý sme iný,a to môže znázorňovať to, že niekto môže byť taký
a niekto taký,ale nikto nie rovnaký,sme v tej knihe hlavné postavy a ostatní sú iba
vedľajšie, čo si to niektorí ľudia neuvedomujú a žijú život väčšinou iných ľudí a nie
svoj, čo je chyba,pretože je to náš život a nie iných,ale nie že úplne zabudneš na
svoj život,premárniš ho.
Nie je aj zle na seba myslieť, urobiť si niekedy aj také kľudne, byť sám, rozmýšľať a
tak. Naša kniha môže byť aj tenká alebo hrubá, každý to má inak.
Je v nej aj dobrých kapitol,aj zlých,ale to je všetko potrebné,musia byť aj tie zlé,aj tie
ťažké chvíle,aj najťažšie, pretože keby je všetko ľahké,keby je život moc
ľahký,nemalo by to zmysel, nič práveže nemá zmysel, keď je to moc ľahké.



Sme len ľudia
Urobíme niekoľkokrát nejaké chyby, ublížime,ani nevieme ako, niektorí z nás aj
myslia na seba, pretože to je potrebné, tak máme hneď vynadané, že myslíme len a
len na seba a nič iné nás nezaujíma.
Niektorým z nás povedia, že nemôžeme plakať, musíme byť silní,ale neuvedomujú
si, že niekedy aj to je potrebné, že aj ten najsilnejší človek to niekedy nezvláda a
potrebuje počuť:,, Som tu pre teba”. Alebo: ,,Spolu všetko zvládneme”.
Robíme aj chyby,ale vďaka nim sa učíme.
Niektorí z nás chcú byť ,,dokonalí, pritom si neuvedomujú, že dokonalý nie je

nikto, že sme len dokonalo- nedokonalí.
Niektorí z nás chcú byť niekto iný, pritom si neuvedomujú, že byť sám sebou,
byť originálny, aj keď to môže byť dosť ťažké, je to najlepšie, čo môže byť.
SME len ĽUDIA, to znamená, že si máme pomáhať všetci navzájom.

Si úžasný/úžasná
Každý z nás si určite raz pripadal ako niekto,kto nie je pekný, kto je úplne na nič, je
všetko na ňom zlé a tak.
Väčšina z nás určite raz aj pozrelo do zrkadla a povedali si:
,, Si škaredý/a”.
Videli sme na sebe len samé chyby a mysleli si, že je to zlé. Ale nie je.

Každá jedna naša chybička nás robí tými, akými sme. Nie je to nič hrozné.
Nikto z nás aj nie je dokonalý, tak sa o to nesnaž, aby si bol/a.
Každý sme aj výnimočný, takí, akí sme. A ani si neuvedomujeme, aké je to

úžasné. Aké je úžasné len to, že nie sme všetci rovnakí,ale napriek tomu sme
úžasní a výnimoční.



Som aká som
Viem byť pozitívna, a to veľmi moc, slabá, silná, vtipná, bláznivá, možno divná pre
niektorých, úprimná, dievča s dobrým srdcom, čo nie vždy bolo dobré mať také
srdce pri ľuďoch. Každý ma môže poznať inak,ale iba tí niektorí ma poznajú úplne,
vedia, prečo som bola taká, aká som, vedia, že som sa dosť trápila, že som
bojovala, a to stále, že to bol ťažký boj, vedia, že ja nikdy nič nevzdám, som pre
každú srandu, lákajú ma všelijaké nové veci a celkovo vedia, aká som, či to zle, aj to
dobré. Veľakrát som nevedela, ako mám veriť ľuďom, ako sa mám prejaviť, byť
celkovo sama sebou a nebáť sa, nebáť sa dať niekomu svoje srdce a dôveru.
Lenže sú aj ľudia, čo mi dali a dávajú silu všetko zvládnuť,za čo ďakujem.
Viem aj, že to so mnou nie je ľahké,ale to nie je s nikým.
Som AKÁ som, buď to príjmi, ostaň pri mne alebo odíď.

Dve strany
Keď sa pozrieš z jednej strany, môže to vyzerať inak, než z tej druhej, aj tak lepšie
Presne tak to máš aj so životom.
Život môže byť na jednu stranu dobrý, na druhú zlý, môžu byť dobré časy, zlé časy,
môžeš mať úsmev na tvári, môžeš sa trápiť a mať slzy v očiach.
Na jednej strane môžu byť aj dobrí ľudia, praví kamaráti, podpora, na druhej strane
zlí ľudia, falošní, vysmievanie, nepriatelia, závisť.
Všetko môže mať dve strany, rovnako aj my ľudia.
Celkovo život je o dvoch stranách, bez nich by to nemalo zmysel, všetko je totižto
potrebné, aby sa stali nejaké veci.



Nepochopená
To som bola presne ja vždy a všade,kde som len prišla.
Ľudia sa len pozerali a nechápali, smiali sa, odsudzovali, nesnažili sa ma pochopiť,
až som im prišla divná alebo skôr to dievča, čo bolo výnimočné, úžasné, závideli
mi to, aká som, môj život im prišiel veľmi zaujímavý, riešili ma stále dookola
Stále som to tak mala.
A až, aj keď to bolo dosť ťažké, som bola za to rada, našla som predsa svoju cestu
výnimočnosti, ktorá zahŕňala aj veľkú nepochopenosť od ostatných, ale veľké šťastie
pre mňa.

Urob zmenu
Staň sa lepšou verziou samého seba
Zlepši sa, pretože je čo zlepšovať
Pomáhaj
Nedovoľ strachu, aby ťa stále ovládal
Maj čas aj pre seba, nielen pre ostatných
Rob aj nové veci, nebuď stále len na jednom mieste
Ale hlavne rob tak, aby si sa hlavne ty cítil šťastný



Časom…
Časom si človek uvedomí,že za svoj život spozná plno ľudí, niektorí majú ostať v
jeho živote a niektorí nie, pretože to ani nemajú dané, niektorí nás opustia hneď a
niektorí s nami ostanú, niektorí nám ublížia a netrápi ich to a niektorí nám ublížia a
keď to vyzerá,že nás stratia, snažia sa tak veľmi ako ešte nikto, až nechápeme
Presne takíto ľudia si zaslúžia ostať v našom živote.
Nevzdávajú sa nás, sú tu pre nás, znamenáme pre nich veľa, poznajú našu
hodnotu, vedia, aké hrozné to je bez nás a nechcú nás stratiť a robia všeličo možné,
aby sa tak nestalo, a aj keby sa tak stane, snažia sa aj tak.

Ako byť šťastný?
Určite si plno ľudí položilo túto otázku a rozmýšľa nad ňou.
Je plno vecí, ktoré nás trápia, vďaka ktorým nemôžeme byť šťastní alebo aj
môžeme, ale proste stále si hovoríme, že sme smutní, že to nezvládneme,
áno, môžeme byť aj slabí, aj smutní, ale aj šťastní.
Vždy sa môže nájsť nejaký dôvod na úsmev, radosť
Hovorí sa,že:,,Keď chceš byť šťastný, tak buď”.
Povedz si,že chceš byť šťastný, odpútaj sa kľudne od ľudí, vďaka ktorým máš zlé
myšlienky, odpútaj sa od minulosti, začni používať bolesť ako svoju silu, silu
všetko zvládnuť a objaviť znovu len stratený pokoj a stratenú radosť.
A hlavne nezabudni robiť veci, vďaka ktorým budeš mať určite úsmev na tvári, bud s
ľuďmi, pri ktorých máš iba úsmev na tvári, smeješ sa a necítiš žiadny smútok.



Si to TY
Narodíš sa ako malé dieťa, také pekné, zlaté.
Už práve vtedy sa začína tvoja cesta výnimočnosti, sú ti dané veci, ktoré ťa budú
napĺňať, baviť, vďaka ktorým budeš vynikať medzi ostatnými.
Každý z nás aj vyzerá inak, preto niektorí môžu mať komplexy z toho,že
si povedia:,,On/Ona je krajší/krajšia než ja”.
Omyl.
Každý sme dokonalo-nedokonalí, každý máme nejakú tú chybu, ani si to snáď
myslieť pri niektorých, ale už to tak bude.
Nebudeš sa každému páčiť.
Nebude sa každému páčiť to,aký/á si, ale vieš čo?
Vôbec nevadí.
Tým správnym ľuďom sa budeš páčiť presne taký/á,
aký/á si, nebudú chcieť nič meniť.
Si to TY, si taký/ á, aký/á si, a tak aj ostaň.
Si predsa úžasný/á.

Strach
Strach je to, čo nás každého brzdí.
Každý z nás sa niečoho bojí.
Či to je: urobiť dôležitý rozhovor s jednou osobou, povedať niekomu o tvojich
citoch, strach z tmy, z výšok atď.
Pritom to je to! Strach nás len každého klame.
Nakoniec, keď strach prekonáme, sme za to len radi, cítime pokoj a

radosť. My sami nechávame strach nás brzdiť a nežijeme dostatočne.
Preto poďme poraziť strach, urobte dôležité rozhovory, prekonajte strach z tmy

atď, urobte každý deň nový krok vo svojom živote, pretože iba VY to môžete
zmeniť.

Každý deň urobte niečo, čoho sa tak veľmi bojíte a verte mi, stojí to za to.



Ver si
Povedia ti:,, Načo píšeš?” ,,Prečo spievaš?” A plno iných vecí.
Pretože im to príde nezmyselné, zbytočné, nechápu ťa v ničom.
Ale ty povieš: ,,Mňa to baví, naplňuje ma to, robí ma to

šťastným/ou”. ,,Je jedno, čo si ty o tom myslíš, dôležité je, čo si o tom
myslím JA”. To je ako, keď ti povedia,že ti neveria, ale ty si povieš:
,,Ja si verím a dokážem čokoľvek, čo len JA chcem”.
Keď si človek verí, keď ešte aj začne myslieť pozitívne,
zrazu má na všetko úplne iný pohľad.
Nemusí byť každý pochopení, byť takí, akí by nás chceli
ostatní, môžeme byť len sami sebou a tak šťastní.

Je to o tebe
Povedz mi, keď si zvládol napísať jednu kapitolu alebo urobiť 5-10 drepov a plno
iných vecí, prečo si myslíš,že by si nedokázal viac?
Dokážeš všetko, je jedno čo, keď chceš písať, píš, keď chceš cvičiť,cvič, nikdy nič
nevzdávaj, aj keby sa to zdá čo najviac ťažké
Nepočúvaj reči typu: ,,Ty na to nemáš, to nemá zmysel”.
Má to zmysel, ak TY v tom vidíš zmysel, všetko je to len o TEBE
Kašli na všetkých, kašli na blbé reči, sú to len hlúposti,
ukáž,že máš na viac, že si v niečom výnimočný,že sa len tak nevzdáš
Skôr celý život je len o tebe, o tvojich rozhodnutiach a o iných veciach
Je to aj o tom nájsť vec, ktorá ťa baví, obklopiť sa ľudmi,
ktorí sú tí správni pre teba a podporujú ťa.



Je to o tom, že…
● nebude ťa zaujímať, čo si ostatní o tebe myslia;
● budeš sám sebou aj napriek všetkému;
● nevzdáš sa,aj keby to je veľmi ťažké;

● ideš si za tým, čo ty chceš;
● učíš sa z vlastných chýb;
● vieš, že môžeš byť dobrý človek,ale nie pri každom;
● o viere, že bude lepšie (čo určite bude);
● prijať samého seba aj s chybami;

● môžeš dosiahnuť, čo len chceš,ak si budeš veriť;
● nebyť len na jednom mieste;
● byť lepší než včera a zajtra;
● skúšať nové veci;
● prekonávať sa každý deň napr. všetky svoje strachy

Neviem, kto to potrebuje počuť,ale:

Si úžasný/á
Zvládneš všetko
Len do toho!
Nikdy sa nevzdávaj
Nie si sám/a
Ja ti verím



Už sa nebudem starať o to, čo bude, čo má prísť
Bude presne tak,ako má byť,stane sa to, čo sa stať má
Už sa nebudem báť ničoho, prečo aj?

Nádych, výdych
Všetko bude dobré
Všetko sa zlepší
Nie si na nič sám/a a nikdy nebudeš a hlavne nie si nič,si niekto
Zvládneš to, čo chceš,po čom tak túžiš
Prekonáš všetky prekážky, čo sa ti vyskytnú v ceste

Nemusíš sa hneď náhliť za všetkým,ak si unavený,oddychuj,
urob si čas len pre seba,vypni sociálne siete a vyčisti si hlavu
Nič ti neujde, všetko k tebe príde v ten správny čas



Ak potrebuješ oddych,oddychuj
Urob pre seba to najlepšie, zlepšuj sa každý deň a hlavne sa
nevzdávaj Veľké veci na teba len čakajú

Nikdy sa nevzdávaj!
Padáme. Vstávame. Nevieme,ako ďalej.
Nevidíme v tom žiadny zmysel
Začneme až úplne o všetkom pochybovať a neveriť, že to zvládneme.
To sa stáva, keď je niečo ťažké a my nevieme,ako ďalej.
Hovoríme si:,, Pokračovať, či nepokračovať?"
,, Vzdať to, či nevzdať a bojovať ďalej?"
Ver mi, že je jedno,ako je niečo ťažké,nikdy to
nevzdávaj.

Jedného dňa si poďakuješ, že si to vtedy nevzdal.



Sebaláska
Je to niečo, čo nie každý pozná a naozaj vie, čo to vôbec
je. Niekomu trvá kratšie, kým na to príde,niekomu o čosi
dlhšie.
Sebaláska je veľmi dôležitá, máme myslieť na ostatných,
ale zároveň aj na seba a mať sa radi.
Ľudia odchádzajú a prichádzajú
,ale ty si tu pre seba stále.
Nie je to žiadny egoizmus sa mať rád, vedieť,

čo je pre teba dobré a čo nie, poznať svoju hodnotu.
Keď raz objavíš tú svoju krásu očí a celkovo samého
seba, tak pochopíš a začnú sa ti diať úžasné veci.
Chce to len všetko čas.
Ak sa máš rád, veríš si, vieš, že dokážeš hocičo.
Dokážeš tak oveľa viac,ako si vieš predstaviť.
Je to ako, keď máš niekoho iného rád: Čo pre neho urobíš?
Podporuješ ho. Prečo teda nepodporíš aj seba?



Si úžasná/ý unikát
Dúfam, že sa máš rád/a.

Dúfam, že sa nebojíš byť to ty, nebojíš sa prejaviť.
A keby aj nie,neboj,ja to chápem.
Až veľmi dobre.
Veľakrát, keď sa pozrieš do zrkadla, povieš si:,,Som škaredý/á".
,,Som na nič". ,,Nie som vôbec dokonalá/ý ".
Hovoríš si samé negatívne veci, až donútiš samého seba k tomu,aby si

tomu uveril/a.
Nevidíš tú krásu tvojich očí,tvojho úsmevu, ničoho proste, nevidíš ani tú krásu

výnimočnosti, ktorú máš.
Ale ver mi, že raz príde deň, čo sa pozrieš do zrkadla,usmeješ sa,príjmeš sa
taká/,taký,aká/ý si,nebudeš sa ani báť ničoho.
, nájde sa aj niekto,kto uvidí tú tvoju krásu, aj krásu výnimočnosti.
A práve to bude ten deň, čo budeš cítiť pokoj, radosť,ako ešte

nikdy.

Pochybovanie
Toto každý pozná,kto hovorí, že nie,klame
Narodilo sa to s nami a veľmi rado by to pokračovalo aj
naďalej
Ale je len na tebe, či sa necháš úplne tým ovládnuť alebo
budeš pokračovať ďalej a budeš si veriť a veriť v to, čo chceš
dokázať
Vždy je voľba na tebe



Nie je to ani o tom, čo ľudia povedia na teba, čo si o tebe myslia
Dôležité je to, čo si hlavne myslíš ty sám o sebe
Na tom záleží
Vždy

Hej ty!
Áno ty
Ak o sebe pochybuješ, ihneď s tým prestaň
Povedzme si aj úprimne… dá ti to niečo dobré do života?
Skús si na to sám odpovedať
Ak je odpoveď nie máš jasnú odpoveď, že je potrebná zmena
Ak máš obavy,strach, tiež ti to do života nič dobré nedá
Pamätaj

Každý jeden tvoj krok ťa posúva ďalej
A to môže byť aj len fakt maličký krok… ale je to stále niečo, ako nič
Všetko ťa posúva ďalej
Napreduješ, chceš toho dosiahnuť viac, uvedomuješ si, aké, že bez
snahy, bez nejakých pokrokov každý deň žiadny veľký výsledok nepríde
A tak to už je



Máš šancu to zmeniť
Veľa ľudí mi hovorilo:,, Buď taká, taká a taká,nie taká ".
,,Rob toto,nie toto". Ako inak som všelijakým veciam v minulosti verila, až
aj ako dieťa.
Boli aj také nejaké veci, vďaka ktorým som si myslela,
že ja za to môžem a je to kvôli mne zlé.
Každý sme si prešli určitými zmenami a snažíme sa zlepšovať každý
deň. A viete čo? To je len super.
Stali sa také veci, aké sa stali.
Posunuli nás len a len ďalej.
A ja len za všetko ďakujem,stala som sa predsa tou,ktorou som chcela byť.



Ja len, že…
Ostanem taká, aká som.
Nemám dôvod sa meniť.
Páči sa mi to, aká som.
Som sama sebou.
A ak sa ti to nepáči,tak smola no.
Ja ostanem taká, aká som a meniť sa nebudem kvôli nikomu.
Prečo aj? Ak sa ti to páči,tak som len rada.
A ak naozaj nie,tak mi povedz:A čo mám s tou informáciou ja urobiť?
Mám sa snáď rozplakať niekde v kúte?

Jediný,kto by mohol urobiť zmeny som len ja a vždy budem,nie
ostatní. Ak chceš odísť z môjho života,nech sa páči.
Budem vždy taká, aká som, pretože mne sa to páči a som taká

šťastná,a to je hlavné.

Naša hodnota
Každý z nás je iný a každý z nás má aj svoju hodnotu.
Tú hodnotu, ktorá je veľmi cenná, až je o nás niekedy veľmi ťažké
prísť. Je to niečo, čo poznajú iba niektorí ľudia a nie úplne všetci.
Tí, ktorí ju poznajú vedia, aká si dôležitá osoba,
ako je s tebou super a ako ťa v žiadnom prípade nemôžu stratiť,
lebo by to bola katastrofa.
Tí, ktorí našu hodnotu nepoznajú,tak s nimi to vážne nemá cenu,jedine sa s
nimi rozlúčiť a nič viac.
Majme vo svojom živote ľudí, ktorí za to stoja, ktorí si nás aj vážia.



Kašli na to
Fakt naozaj kašli na to, čo si ľudia o tebe myslia, čo
hovoria, čo je správne a čo nie, správať sa podľa nich
Nestaň sa ich zidealizovaná bábka v tomto svete

Buď to TY!
Nie každý ťa bude mať rád,ale povedz si:,,To nevadí,tak to má byť ".
Tí správni ľudia ťa vždy budú mať radi takého/takú, aký/á si,na to pamätaj
Je zbytočné sa meniť, najväčšia chyba, akú môžeš urobiť

Je nový deň,a to znamená aj nové príležitosti
Každý deň ti môže zmeniť život, už len, keď sa zobudíš
Chceš niečo urobiť? Urob to
Žiadne odkladanie na zajtra
Je tu a teraz!
Chceš niečo zmeniť?
Neváhaj a zmeň to,aj keby je to dosť ťažké
Každý niekedy potrebuje tú zmenu, ktorá nás posunie len ďalej a
ďalej

Bojíš sa niečoho?
Prekonaj to
Aj tak veľakrát nás strach len klame, nič viac

Chceš niečo vzdať?
Spomeň si, prečo si vlastne s tým začal/a,
či to naozaj má ten zmysel to urobiť alebo bojovať ďalej



Nič neber ako samozrejmosť,aj tie malé veci,
maličkosti, čo nám ľudia dávajú sú tie veľké veci

Správaj sa k ľuďom spravodlivo
K tým, čo sa k tebe správajú dobre,sa tiež tak správaj,nerob opačne
Odíď od niekoho,ak to považuješ za správne a posuň sa ďalej
Ale tí, čo tu pre teba boli vždy a až by sa išli kvôli tebe rozkrájať,
tých nikdy nenechaj odísť,ak raz odídu, budú len natoľko sklamaní
a ublížení z toho,ako veľmi si si ich nevážil/a a len im ubližoval/a
Nikdy nikoho a nič neber ako samozrejmosť
Užívaj si každý moment, každú maličkosť, čo sa ti

naskytne, maličkosti sú predsa to, čo dáva všetkému taký
ten zmysel a aj zážitky s ľuďmi,na ktorých nám veľmi záleží



Neostávaj na jednom mieste
Nie si predsa strom
Zdvihni sa a pohni sa ďalej
Nové príležitosti, noví ľudia, všetko nové na teba len čaká
Povedz mi: Má zmysel zostať niekde,kde nenachádzaš nič nové
alebo sa len trápiš a cítiš sa hrozne?
Zaslúžiš si niečo takéto alebo si zaslúžiš omnoho viac?

Opakuj po mne: Mám na viac
Idem si po viac
Zvládnem hocičo
Nie som predurený/á na to,aby som sa vzdávala
A aj hlavne nie som predurčený/á, aby som sa trápil/a nad vecami, ktoré nezmením
Posuniem sa ďalej a budem žiť v prítomnosti TU a teraz, pretože na tom záleži
Som úžasný/á vždy budem,aj keby neviem čo niekto povie a urobím x chýb
Zaslúžim si rešpekt, lepšie zaobchádzanie
Poznám svoju hodnotu a moja hodnota nie je taká malá,ale veľká
Ak to niekto nevie, tak poviem len: Bye Bye a nechám ich ísť a nie zbytočne
zostať niekde,kde nepoznajú moju hodnotu, nevedia sa ku mne správať a tak



Všimla som si,že veľa ľudí svoj čas premárnia kvôli zbytočným veciam,čo sú
napríklad nonstop pozeranie TV alebo iné veci (je ich dosť)
Tiež medzi takých ľudí patrím a aj som tak patrila
Ale snažím sa to zmeniť, pretože čas je drahocenný a treba ho využívať rozumne,
na tie správne veci
A hlavne nehovor,že: ,,Nemám čas”. ale: ,,Nájdem si ho”.
Nepremeškať príležitosti,ktoré sa nám naskytnú
Každý z nás by sa mal nad tým zamyslieť a vidieť tú chybu,ktorú robíme
A keď tak to zmeniť

Dávaj si pozor na to, čím krmiš svoju  myseľ
Od toho závisí totižto všetko



Láska
Ten pocit zamilovanosti určite každý z nás veľmi dobre pozná.
Je to niečo,čo nás robí šťastnými, smutnými, bojíme sa zrazu, žiarlime.
Poznáme opätovanú, neopätovanú, pravú, obyčajnú.
Každá z nich je iná.
Neopätovaná je veľakrát daná ľuďom, niekedy opatovaná a raz aj tá pravá.
Veľakrát sme zvyknutí si povedať: ,,To je tá pravá”. ,,To je ten pravý”.
Pritom pravda môže byť aj iná.

Keď je niekto taká osoba, pri ktorej prežívaš niečo pravé, nie obyčajné, osud vám
vždy spojí cesty, aj keby ste s niekým iným,aj šťastnejší, robíte zmeny vo svojom
živote, cítite pokoj, a to len kvôli jednej osobe.
Mali ste predtým vo svojej hlave presné typy, ktoré sa vám páčia a zrazu príde
niekto, kto to úplne spĺňať nebude, ale zrazu nič vadiť nebude, pretože: Všetkého je
dôvod len jedna jediná osoba.
Keď ju nájdete a stratíte, snažte sa čo najviac, aby ste ju/ ho získali spať, pretože by

ste prišli o niečo cenné, nie len tak obyčajné.



Komfortná zóna
Veľa z nás ostáva práve v tejto zone, a pritom sa čudujeme,že prečo nezažívame nič
nové
Ako aj,ked nevieme z nej vystúpiť a robiť to,čo naozaj chceme, po čom naozaj
túžime, aj keby je proti tomu x ľudí?
Prečo sa vlastne nepokúšať z tej zony vystúpiť, robiť zo začiatku aspoň malé
pokroky a dosiahnuť to,čo chceme?
Komfortná zóna zabíja sny a neposúva nás nikde dalej
Neskúšame nič nové a vďaka tomu sa cítime veľmi zle

A potom jedného dňa sa pozrieš spať a pochopíš ten zmysel všetkého
A len sa usmeješ a si rád,že sa tak stalo a všetko ťa posunulo tam,kde práve si

Niekedy si musíme prežiť tie najhoršie obdobia nášho života, aby sme znova opäť
objavili svetlo a znovu nájdené šťastie, a tým aj najkrajšie chvíle nášho života
Predsa aj: Všetko zlé je na niečo dobré. Je teraz zle?
Neboj, jedného dňa určite vyjde slnko a bude lepšie
Uvidíš
Ak chceš niečo dokázať,tak si musíš hlavne veriť
Môžu ti veriť aj ostatní,ale pokiaľ si TY sám neveríš a stále pochybuješ,tak stále ťa to
niekde neposunie a to platí v hocijakých prípadoch
Vždy to je len a len o TEBE toto všetko,nie o ostatných
Ale o TEBE, pamätaj na to
Vždy si na to spomeň, keď sa budeš cítiť stratený, keď nebudeš istý, čo a ako



Budú ťa odsudzovať, budú ťa ponižovať, vysmievať sa,ale zároveň v hĺbke svojej duše ti
budú závidieť to všetko, čo ťa robí tou výnimočnou osobou

Hej ty!
Áno ty
Ak o sebe pochybuješ, ihneď s tým prestaň
Povedzme si úprimne, dá ti to niečo dobré do života?
Skús si na to odpovedať
Ak je odpoveď nie, máš jasnú odpoveď, že je potrebná zmena
Ak máš obavy, strach, tiež ti do života nič dobré nedá
Pamätaj



Čoraz viac a viac som v tom, že si uvedomujem, že mám radšej zvieratá než ľudí.
Lebo akože to, čo sa deje..je už fakt choré všetko.
Či všelijaké týranie zvierat..alebo
obťažovanie žien/dievčat/nejakých detí a takéto, či ich nalákať na sladké rečičky a
opiť ich napríklad a zneužiť, pripraviť ich o krásne po prvýkrát,zneužiť ich úplne atď.
To akože kde sme.
Urobiť niekomu trápenie na celý život, či ubližovať zvieratám, ktoré ti absolútne nič
neurobili.
Je to choré fakt.
Niekto má z toho potešenie a niekto doma plače, nespí v noci,lebo má také traumy,

že nevie,ako sa má z toho dostať, stále má tie obrazy pred očami, čo bolo
me sa to dostali fakt.
Ja už slov nemám.
Viac a viac ma to mrzí, keď takéto počujem od ľudí,s ktorými sa poznám, záleží mi

na nich,tak mi to čoraz viac trhá srdce.
Ľudia, čo takéto robia nie sú ľudia.
Sú jeden veľký ODPAD.

Ľudia očakávajú, že nejaká nenávisť,negativita niečo zlepší, že bude lepšie
Nebude
Nikdy nebolo a nikdy nebude
Takýmto spôsobom absolútne nie



Nikdy nebudem mať rada, keď niekto len klame,odsudzuje niekoho, ponižuje a
neviem čo všetko
Vždy to je max len úbohosť od ľudí
Nič viac

Spýtaj sa hocikoho na mňa
Každý ti povie niečo iné
Každý totižto ma pozná inak
Pre niekoho som úžasná,viem motivovať ľudí a atď
Pre niekoho som zlá, neznesiteľná,ako si to daná osoba zaslúžila
A všetko to bude pravda jedine



V živote musíš urobiť niekedy zmeny, či sa ti to páči alebo nie.
Ak chceš zmenu,tak bez nejakej akcie to nejde.
Či to zahrňuje viac myslieť pozitívne než negatívne,strach ako niečo, čo ťa len klame
a podobné veci.
A to je jedno, či to urobiť kvôli tomu, že chceš vo svojom živote cítiť nejaký pokoj,
cítiť sa lepšie alebo aj keď tak ohľadom môjho zdravia/zlepšiť to,aby bolo lepšie a nie
horšie.
Zároveň to zahrňuje aj také zmeny, že zistíš, že byť iný než ostatní a to, že ti nie
každý rozumie,nie každý ťa má rád/bude mať rád v tvojej ceste života je úplne
normálne,a to vždy bolo.
A aj tá krása toho,ako sa zmení tvoj život, keď sa viac obklopíš ľuďmi, čo ťa
posúvajú ďalej, rozumejú ti, podporujú ťa a darujú ti vždy úsmev, keď ťa vidia.
Predsa aj od negativity netreba nič dobré čakať, že to zmení k lepšiemu
Ale o opaku negativity sa takéto povedať nedá.

Ja som ja
Ty si ty
Možno podobní v niečom a v niečom rôzni
Možno úplne rozdielni
Ale aj tak stále nie je dôvod ponižovať toho druhého
Ak potrebuješ oddych,oddychuj
Urob pre seba to najlepšie, zlepšuj sa každý deň a hlavne sa
nevzdávaj
Veľké veci na teba ešte len čakajú



Tvoj smútok nebude trvať večne
Príde aj radosť a len lepšie dni
Silnejšie dni
Dni, keď nebudeš moc o sebe stále pochybovať, budeš sa mať rád/a, budeš
poznať svoju hodnotu, budeš si veriť a pôjdeš do všetkého naplno aj napriek
tomu,ako to ťažké bude
Nemusí byť stále zle, môže byť aj lepšie
Môže sa všetko zmeniť, zlepšiť a len posunúť nás omnoho
ďalej
Pamätaj na to



Posunul/a som sa ďalej
Neriešim minulosť
Riešim budúcnosť a prítomnosť
Nehovorím si otázky typu: Čo by bolo keby?
Zbytočné by to bolo
Skôr si poviem: Čo bude teraz?
Pretože na tom záleží
Poznám svoju hodnotu
Viem, čo si zaslúžim
Kto nepozná niečo také,ako rešpekt,to, aká je moja hodnota,nech si nájde dvere z
môjho života alebo kľudne aj okno
To je jedno
Nepotrebujem takých ľudí
Jediné, čo potrebujem som JA, ľudia na ktorých mi záleží (či napríklad
kamaráti,rodina)

Aj tak nakoniec zistíš, že je to o ľuďoch, ktorí sú tu stále, neodišli
Nie o tých, čo hovorili, že ostanú, pritom odišli
Nie o tých, ktorí hovorili, že neublížia,ale ublížili najviac ako mohli, odišli a už sa
nevrátili
Je to o tých,pri ktorých nájdeš porozumenie, šťastie, radosť, môžeš byť sám sebou
a ničoho sa nemusíš báť
Sú to ľudia, ktorí ťa podporujú vo všetkom a rešpektujú tvoje názory a všeličo iné
A hlavne sú to ľudia, ktorí ťa posúvajú ďalej, inšpirujú ťa a robia ťa lepším človekom
Tvoja smutná nálada sa zrazu pri nich zmení na omnoho lepšiu



Niekedy si musíš prežiť tie najhoršie obdobia nášho života,aby sme znova opäť
objavili svetlo a znova nájdené šťastie,a tým aj najkrajšie chvíle nášho života
Predsa aj: Všetko zlé je na niečo dobré
Je teraz zle?
Neboj, jedného dňa určite vyjde slnko a bude lepšie
Uvidíš

Nie je to ani o tom čo ľudia povedia na teba, čo si o tebe myslia
Dôležité je to, čo si hlavne myslíš ty sám o sebe
Na tom záleží
Vždy

Budú ťa odsudzovať, budú ťa ponižovať, vysmievať sa, ale zároveň v hĺbke
svojej duše ti budú závidieť to všetko, čo ťa robí tou výnimočnou osobou



Každý jeden tvoj krok ťa posúva ďalej
A to môže byť aj len fakt maličký krok..ale je to stále niečo,ako nič
Všetko ťa posúva ďalej
Napreduješ, chceš toho dosiahnuť viac,uvedomuješ si ale, že bez snahy,bez
nejakých pokrokov každý deň žiadny veľký výsledok nepríde
A to tak už je

Každý to vidí inak ako ty
Niekto to môže vidieť podobne
Niekto úplne rozdielne
Ale nikto nie úplne takisto
Každý sme iný, máme iné myslenie, iný názor
Ale nie je na tom nič zlé
Predsa aj bolo by to dosť nudné,keby sme všetci komplet rovnakí



Nikoho nemusí zaujímať,ako si žiješ svoj
život
A naozaj nikoho
Je to tvoj život
A je to ich život
Nikdy nie tej druhej osoby
Žijeme si svoj život najlepšie,ako vieme
Nie každý to pochopí a bude odsudzovať, smiať sa a atď,ale je to normálne všetko
Nečakaj od ľudí pochopenie
Nepotrebuješ to ani

Sny
Treba si ísť za tým, čo chceme
A áno vždy,aj vtedy, keď sa veľakrát nedarí,aj vtedy, keď nás od toho
odhovárajú,treba pokračovať ďalej a nezastaviť sa
Keď to tak ľahko vzdáš,nič z toho nebude a budeš ľutovať jedného dňa



Sú dobrí a zlí ľudia
Nič medzi tým
Niekto je až natoľko taký zlý, že ho svoje konanie absolútne nezaujíma a sú ľudia, čo
sú pravý opak a plno iných typov ľudí
Aj nevieme nikdy, čo sa vo vnútri daných osôb odohráva
Moji obľúbení ľudia sú takí, ktorí vedia človeka podporiť, sú tu pre nich,vedia svoju
hodnotu, nevzdávajú sa,aj keď veľakrát zlyhali, namiesto toho,aby odsudzovali
každého možného, vysmievali sa, inšpirujú ľudí,vedia, že negatívne myslenie nič
neprinesie a ich pokoj je pre nich drahocennejší než všelijaké drámy

Každý sme krásny
A naozaj každý

Niekto z vonka
Niekto z vnútra
Niekto aj aj

Niektorým ľuďom sa páčiť nebudeme a ani nemusíme
Prečo?
Nájde sa niekto,komu sa isto páčiť budete
Neverím tomu, že nie
Každý totižto vníma krásu inak



Nikdy si nebudem pripadať ako
typický človek dnešnej skazenej
doby
(Česť výnimkám)

Prečo?
Jednoduchá odpoveď

● nikoho nezhadzujem
● som až moc empatický človek, čiže sa viem, keď tak do ľudí vcítiť, dať

im pochopenie alebo je mi zároveň dosť ľúto ľudí, ktorí mi ublížili alebo
sa o to niekedy snažili

● ako kamoška/frajerka/rodina ťa tak podporím,ako ešte nikto v živote
● keď milujem,som verná jedine
● ako kamoška som dosť lojálna, úprimná,som tu pre teba, či v ťažkých

časoch alebo dobrých
● dávam ľuďom veľa podpory, čo som ja moc za svoj život nemala ● viem,
čo to znamená karma a neubližujem niekomu len pre to,aby som z toho
mala potešenie

● málokedy sa niečoho/niekoho vzdám,bojujem až do konca
● tajomstvá iných ľudí som nikomu nepovedala a nepoviem,vezmem si to

rovno do hrobu
● veľmi moc vnímam maličkosti a vážim si naozaj všetko

● charakter,to akú má dušu pri ľuďoch beriem ako to najdôležitejšie
● veľmi rada pomôžem, pretože sme ľudia, máme si pomáhať

A ešte možno plno iných vecí

Nie je to správna žena, keď má za potrebu ponižovať ostatné ženy
Nie je to správny muž, keď má za potrebu ponižovať ostatných mužov
Taktiež to nie je správna žena, keď musí úplne všetkých chlapov hádzať do

jedného vreca a taktiež to platí aj opačne



Môžeš sa niekomu vysmiať, že veľmi trpí
Môžeš ponižovať
Alebo môžeš pomôcť a zlepšiť to všetko
Aká je tvoja voľba?

Emócie
Čo sú to vlastne?
Sú to prejavy smútku,radosti,hnevu, strachu…
Veľa z nás sa naučilo svoje emócie potláčať a keď tak radšej neplakať, nič z toho
Všetko v sebe dusiť
Aj ja sama som to robila nie krátko
Či sa jedná o nás ženy alebo o vás mužov, že vám je od pradávna hovorené
reči typu: Chlapi neplačú
Prečo by mali aj?
Všetci sme ľudské bytosti
Ženy,deti, muži
Ani ja to koľkokrát niečo nezvládam a nehanbím sa za svoje emócie
Som človek
Každý má na to právo
Držať svoje emócie, čo najviac dlho,ako sa len dá..nikdy to nie je dobrý nápad
Vždy sa potom toho všetkého nakopí naraz
Vytvorí sa taká veľká hromada tých emócií a vo vás to vybuchne
Nikomu som sa nikdy nesmiala za to, že to proste nezvládol a rozplakal
sa A nikdy na to nebudem mať dôvod
Ani vy by ste mať nemali
Preboha sme ľudia
Tak sa tak aj správajme



Každý vie poznať tvoju usmievavú stránku
Ale,kto pozná tú druhú?
Málokto alebo nikto
Ľudia chcú vidieť tzv. ,, dokonalosť "
A čo to vôbec je?
Dokonalosť neexistuje
Ja nie som dokonalá
Ani vy nie ste
Máme svoje chyby
A je to okej

Možno tak na internete
Ale ani tam by nemala
Naháňať sa za dokonalosťou
Striedať raz jednu masku
Raz druhú
Tváriť sa, že nič
Radšej keď tak nebuďte na internete, keď sa máte zle, než ukazovať len stále tú
,, dokonalosť"
A ani falošné úsmevy nie sú okej
Všetko by vás to len zničilo viac a viac
Nebuďte ako ja pred nejakými rokmi



PreTeba
Si potrebný/á
Zvládneš to
Neboj sa plniť svoje sny
Bojuj až do konca
Buď sám sebou vždy,aj keď odsudzujú
Buď originál
A nezabudni šíriť dobro

Traumy
Povedzme si na rovinu,kto z nás ich nemá?
Sú hocijaké traumy (nebudeme ich tu menovať všetky), niečo spôsobí rodič/niekto
iný
Snažíme sa ich prekonať a bojovať s nimi
Nie vždy to ide žiaľ
Plno zakomplexovaných ľudí ťa vysmeje a povie, že sú to výmysly a plno iného
Ale s tebou to žije stále vo vnútri
Tak či tak, prajem všetkým takýmto ľuďom veľa šťastia, síl,aby všetko v pohode
zvládli a raz nejako ten strach a všetko prekonali,aj keď je to extrémne dosť ťažké
No to teda
Tiež mám niečo svoje



Príde mi čoraz viac a viac smutne,ako sú ľudia väčší
egoisti
Nehovorím tu o žiadnej sebeláske a takto
O úplnom opaku
Hovoriť si: Ja som viac
Ja som lepší než tento a tento a tento
Nie si
Každý sme nejaký
Ale nie sme najlepší na celom svete
A keď tak, najlepší máš byť sám pre seba
Snažiť sa o to
A nie sa len a len povyšovať
Fakt ako, čo sa s vami ľudia stalo
Radšej sa budeš povýšovať a zaoberať sa hlúposťami, než využiť ten čas na
sebarozvoj?
Život nie je nekonečný,tak ho využívajme rozumne

Už dávno som na niečo takéto prišla,a aj dlho som to všetko skúmala
Ľudia chcú mať tzv.moc nad ľuďmi
Keď nemajú, rozčuľuje ich to
Keď majú, sú najviac šťastní,lebo radi zosmiešňujú a atď
Aj chcú,aby bolo všetko podľa nich
Aby boli ľudia podľa nich
Keď robia niečo rôzne,tak prebohaaa
Keď im ešte niečo na tom človeku hnevá,tak ďalšie prebohaaa
Áno,to sú dnešní ľudia
Vitajte v dnešnom svete
Ak si teraz urazený/á, sedí to na teba



Poďakovanie
Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí ma inšpirovali na zopár z týchto myšlienok alebo
celkovo ďakujem životu, že ma takto inšpiroval a ja som sa mohla vypísať.
Dalo mi to veľa a verím, že vám tiež.


