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Svet nie je čierno-biely

Svet nie je čierno-biely. Túto vetu si nepovie skoro žiaden tínedžer v dnešnej dobe. Je to,
samozrejme, veľmi smutné, no je to pravda.
Mladí ľudia si skôr povedia: „Nechce sa mi žiť! Načo som tu?“ Jednoducho nemajú chuť do
života, sú deprimovaní. Dnešná doba nám prináša spolu so skvelými technikami a novými
možnosťami aplikácie, na ktorých nájdeme len dokonalé životy, postavy, vzťahy. No v mnohých
prípadoch to tak nie je. Povedzme si na rovinu. Kto by dával na sociálne siete ako plače, ako sa
pohádal s rodinou, kamarátmi, priateľom alebo sestrou, ako má depresie a chce spáchať
samovraždu. Nikto. Nikto toto na svoje sociálne siete nedá, pretože TOTO nie je to, čo svet chce
vidieť. Samozrejme, že viac lajkov a úspechu bude mať vyumelkovaná postava či tvár. Pretože toto
sa každému páči. No neberie sa ohľad na mladé dievčatá, ženy, ktoré s týmto bojujú a majú naozaj
problémy alebo sú nespokojné s tým, ako vyzerajú. Ja sa im ani nečudujem. Zamyslime sa, že tieto
dievčatá, ktoré vyrastajú v dnešnej dobe, to majú naozaj ťažké. A to ani neberieme do úvahy to, že
môžu byť sklamané z niečoho, čo sa deje okolo nich. Dospelí sa hádajú, napokon rozvádzajú a rátajú
s tým, že deti všetko zvládnu, čo je pre niekoho veľmi ťažké. Práve týmto slabším osobám treba
ukazovať podporu a to, že tu pre nich niekto je, pretože toto je to najdôležitejšie, čo pre nich môžete
urobiť. Ukázať im, že svet nie je čierno-biely. Môj svet bol tiež dlho čierno-biely, pokiaľ som si
neuvedomila to najzákladnejšie – že môj svet sa delí na tri farby. Zelenú, červenú a oranžovú, ako
taký semafor. Zelená farba je typická tým, že má upokojujúce účinky. Rodina dostala v mojom živote
zelenú. Rodina tu je vždy pre teba, keď si myslíš, že to nezvládneš. Keď padneš na kolená, rodina tu
vždy stojí pri tebe, podporuje ťa vo všetkom, čo robíš. Keď máš v hlave vír nesprávnych myšlienok,
keď už nevieš, ako ďalej. Vtedy príde zelená, príde zvrat, ktorý všetko zlé na dobré obráti. Vo
všetkom ti pomôže, dodá nádej a pevnú pôdu pod nohami. Preto je pre mňa najzákladnejšou farbou
rodina. Druhá farba je červená. Červená mi evokuje vášeň, energiu, radosť zo života. No na druhej
strane nás upozorní, že máme stáť alebo že sme už za čiarou. Presne pre túto farbu som si vybrala
kamarátky a kamarátov. S nimi vždy prežívam radosť zo života, som šťastná, keď som s nimi, nič ma
netrápi. No zároveň na týchto ľuďoch milujem, že sú úprimní a povedia mi, keď už niečo je naozaj za
čiarou, zastavia ma v najvhodnejšej chvíli, presne v tú chvíľu, keď sa ide všetko pokaziť. Milujem túto
stopku, pomoc, ale aj radosť zo života, a presne preto sú moji kamaráti na mieste červenej. Pýtate
sa, čo alebo kto je na tretej farbe? Čo by to bol za semafor bez strednej farby? Presne tak, oranžová

a keďže je v strede semafora, u mňa v živote je to tiež nejaký pomyselný stred. Oranžovú som
zaradila tak, aby znázorňovala spomienky na rodinu alebo kamarátov. Spomienky na detstvo, keď
sme neriešili žiadne problémy. Tie krásne chvíle, pre ktoré sa oplatí žiť. Čas hier, smiechu, chvíľ
prežitých s rodinou a kamarátmi. Boli to tie najkrajšie chvíle môjho života. Možno je pravda, že čím
sme starší, tým viac sa chceme vrátiť do týchto čias. No v živote mňa aj teba čakajú mnohé krásne
chvíle, zážitky, pre ktoré sa oplatí žiť. A keď ľudia, s ktorými sme tieto okamihy zažili, odídu,
spomienky nám nikto nemôže len tak vziať. Toto je to najkrajšie na tejto oranžovej farbe.
Samozrejme, že môj život má aj mnoho ďalších krásnych farieb, ale pre mňa sú najdôležitejšie tieto
tri. Tieto tri farby v mojom živote. Sú nenahraditeľné, pretože bez týchto troch farieb by nebol ani
ten môj semafor kompletný. Tieto krásne veci, vďaka ktorým je svet naozaj farebný, treba ukazovať
mladým ľudom, ktorí vidia svet čierno-bielo. Tak snažme sa všetci žiť farebný život, aby sme si mohli
na úplnom konci so slzami v očiach povedať, aké bolo úžasné a krásne žiť farebný život, aby sme
mohli byť hrdí na všetky rozhodnutia, skutky, okamihy. Nie vždy to bude ľahké, to nikto nehovorí,
ani ja. Ale stále lepšie skúšať a snažiť sa, ako sedieť so založenými rukami a hovoriť si, že na to aj tak
nemáme a ľutovať sa.
Preto sa snažím byť MÚDROSŤOU môjho brata, LÁSKAVOSŤOU mojej sestry, LÁSKOU mojej
mamky a ocka, SMIECHOM mojej najlepšej kamarátky, no hlavne žiť čo najfarebnejší život, aký
dokážem. Začni aj ty, kým ešte nie je neskoro. Skvelý slneční deň musí

