
PROSTREDIE  V KTOROM  ŽIJEM 

Často  sa hádame, robíme si naprieky, mstíme sa, závidíme , bijeme sa, klameme a podobne. 

Napríklad miesto toho, aby sme sa mali radi, odpúšťali, pomáhali a boli k sebe úprimný. Moja 

otázka znela „Prečo je to tak?“.Odpoveď znie: Pretože žijeme vo svete, kedy sme učení cítiť 

nenávisť a bolesť. Myslím si, že my, ľudské bytosti by sme nenávistné emócie poznať nemali. 

Len sa asi niečo v systéme diania či bytia pokazilo a zvrátilo. Žilo by sa krajšie ak by sme mali 

optimistickejší pohľad na jednotlivé situácie a svet. Zabudli na pomstychtivé myšlienky, 

prestali sa urážať veľmi ubližujúcimi narážkami na naše osoby. Alebo ak by sme mali vlastné 

názory , „vlastnú hlavu“ a neriadili sa podľa takých názorov, ktoré máme napočúvané zo 

všelijakých  médií  či inštitúcií. Dovolím si povedať, že ani z týchto zdrojov nemáme overené 

informácie.  

A teraz prejdem k spravodlivosti a férovosti. Za mňa nula bodov. Féroví voči sebe nie sme, 

nech už sme na akomkoľvek mieste a ani na žiadnej pozícii. A je jedno či  tu vravíme o tom, že 

či mama jednej dcére dovolí  hento a druhej to nedovolí, alebo  hovoríme o nespravodlivých 

trestoch za trestné činy. Oba príklady sú svojím spôsobom neférové voči jednej zo strán. Je to 

tak správne? Nie je, ale ak by sme to  chceli zmeniť, museli by sme začať od seba a o tom 

môžem asi iba snívať. Ďalšia vec je závidenie a porovnávanie... Sme medzi sebou až priveľmi 

závistliví. Zožierajú nás šťastné chvíle ostatných. Jednu štve, že druhá  má lepšiu postavu. 

Ďalšiu zas, že má zopár kíl navyše na rozdiel od jej kamarátok. Hentá sa vie krajšie namaľovať 

a posledná má milujúceho muža zatiaľ čo iná je vo vzťahu nešťastná, pretože im to škrípe. 

Povie mi niekto, aký je ideál krásy? Musí mať krásne husté vlasy? Alebo vybielené zuby? 

Maličký nos? Umelé prsia? Medzeru medzi stehnami? NIE!!! Každý sme krásne, jedinečné 

a nenahraditeľné osobnosti. Či má niekto krátke vlasy, malé prsia, bacuľatejšie stehná , proste 

nech vyzeráme akokoľvek. Ideál krásy a dokonalosti neexistuje. Samotná dokonalosť tak isto 

neexistuje. Ak chce byť niekto dokonalý v čomkoľvek, už teraz viem, že sa mu to nevydarí. 

Porovnávanie a závidenie je neskutočne zbytočné. Ukazuje nám to ako sme so sebou 

nevyrovnaní a navyše tým strácame čas. Nie je ten márne strávený čas využitý nerozumne? 

Nebolo by lepšie tú chvíľku dopriať a venovať sebe? Ak sa prijmete takí  akí ste a začnete sa 

mať skutočne, plnohodnotne radi, už len to je veľký krok ku zmene a lepšiemu, šťastnejšiemu 

toku vášho života.  

Čo tak si teraz povedať niečo o klamstve. Niekedy je to len milosrdná lož, inokedy úplné 

klamstvo. Stále je to však upravenie skutočnej pravdy. Opäť sa pýtam „Prečo?“. Je nám lepšie 

žiť v klamstve? Alebo nechceme zraniť druhú stranu? Nie sme silní natoľko, aby sme išli 

s pravdou von? Všetko sú to len výhovorky, aby sme ospravedlnili danú situáciu, pretože 

nedokážeme povedať pravdu ani v tom prečo sme klamali. Tak hľadáme nejakú adekvátnu 

výhovorku, ktorá by ospravedlnila situáciu a aby sme nemuseli znášať dôsledky. Ak ešte nie 

sme pripravení  vravieť pravdu, mali by sme sa naučiť aspoň znášať následky a neobchádzať 

odpoveď o tom, čo nás viedlo klamať. Verte, že každý  skôr či neskôr, bude za pravdu 

vďačnejší, pretože si bude vážiť, že ste boli natoľko ochotní a čestní , povedať pravdu.  Rada 

by som spomenula ešte pomstu. Ak nám urobí niekto niečo zlé, automaticky v nás nastane pocit, 

aby to cítila aj druhá strana. Nestačí, že sme si nepekný zážitok prežili my. Proste ho musia cítiť 

aj ostatní. Nepáči sa mi takýto prístup. Možno aj mnohým z vás. Skúsme si povedať „dobre 



stalo sa, ale neznížim sa na tú istú úroveň ubližovania“. Predsa  sa vám ten zážitok nepáčil, tak 

ho nešírte ďalej. Týmto prejavom som chcela vysvetliť, ako vnímam prostredie, v ktorom žijem. 

Som dievča z východu, mám 17 rokov a študujem masérstvo. Momentálne však píšem z Kysúc, 

pretože sa liečim. Som závislá od tvrdých drog. Rok 2022 mi bol osudným, keď sa mi život 

obrátil totálne naruby natoľko, že už to nebude nikdy ako predtým. Stali sa mnohé smutné 

udalosti, avšak prežila som aj šťastné chvíle, prežila som veľa hádok, urobila veľa veľkých 

rozhodnutí no najväčším a najlepším bolo rozhodnúť sa vyliečiť z drog.         
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