
Ženám...

s láskou od žien...

Že nám?Áno, Vám!



EDITORIÁL

Ahoj, som Majka a poznáš ma ako autorku projektu Tri bodky...

Rozhodla som sa napísať takýto magazín práve pre Teba. Chcela by som, 

aby to bol taký malý darček, ktorý si vychutnáš pri šálke kávy alebo čaju. 

V tichu, pokoji a s láskou. Rada by som Ti pomohla nájsť silu, ktorú som ja 

v sebe dlho nevidela. Myslím si, že v každom človeku je vnútorná sila 

zdolávať veci, ktoré do života prídu. Niekedy ju len nevidíme a začneme 

o sebe pochybovať.

Krátkymi príbehmi Ťa chcem motivovať i pobaviť. Výrokmi a citátmi zase na 

chvíľku zastaviť v hluku dnešných dní. Možno popri tom, ako budeš naháňať 

vianočné darčeky a snažiť sa o vianočnú atmosféru u vás doma. 

A tak Ťa vítam pri čítaní tohto magazínu. Možno taká rýchla náhrada tej 

knihy, čo som spomínala, ale sľubujem, že na nej už ozaj začnem tvrdo 

pracovať, aby som ju dokončila. 

Každý životný príbeh je krásny, aj ten Tvoj. Niekedy len nevidíme, 

nevnímame a necítime jeho krásu. Pozeráme sa do zrkadla a pýtame sa 

"Prečo?" alebo "Ako dlho ešte?" a pritom nevnímame, ako nás to zmenilo.  

Si krajšia. Si silnejšia. Si statočnejšia.

Tvoja trojbodková Majka...

Prajem Ti, 
aby si sa vedela zastaviť 
a vychutnať si samu seba. 
Ty si svoja spoločnosť 
po celý ten čas. 
Urob zo seba 
tú najlepšiu priateľku.



Ak nechceme, aby veci dopadli rovnako,
musíme niečo urobiť inak...
„

(Tri bodky...)

Tebe, Žena...
Píšeme Ti naše príbehy, aby si vedela, že aj my sme boli niekedy na dne, aj my 

sme boli zlomené a smutné. Chceme Ti ukázať, že to nie je vždy ľahké a veselé. 

Nie vždy budeš lietať. No napriek tomu, je to jedno krásne dobrodružstvo, 

ktoré z nás spravilo ženy, akými sme. 

Naše životné príbehy Ti môžu ukázať, že nie sme dokonalé, nie sme najkrajšie a 

najmúdrejšie, ale sme ženy, ktoré to nevzdali. Bojovali sme za seba, svoj lepší 

život, za to, čomu veríme.

Náš život nie je bezchybný ako vo filmoch, nie vždy máme doma poriadok

a navarené. Niekedy sa dokonca ani neprezlečieme z pyžama, lebo nám je 

dobre tak, ako sme. Ale sme autentické, sme samy sebou. Pijeme kávu z nášho 

obľúbeného hrnčeka, tak ako Ty. Urobíme si rady pohodlie a dokonca sme 

niekedy rady aj samé.

Aj Ty si jednou z nás. Aj Ty si tá silná, krásna žena, ktorá má 

svoj nádherný príbeh. 

Čítaj a otváraj svoje srdce. Budú k Tebe hovoriť príbehy žien, 

ktoré máš vo svojom živote vedľa seba a ani netušíš, aké boje 

zvládli.

Ty nie si len odraz v zrkadle.
Ty si predovšetkým odraz v ľudských srdciach, ktoré ťa milujú takú, aká si...

„
(Tri bodky...)



s  c h l a p c a m i  z  n a š e j  p a r t i e 

na starú železnú búdu. Ako som šla 

hore, stehnom som sa oprela o jej 

kovovú časť. Krv sa začala liať po 

nohe a ja som si to ani nevšimla. Bola 

som tak zaujatá tým lezením a tešila 

som sa na výhľad zo strechy, že som 

tú bolesť ani nevnímala. Až keď som 

bola hore, chlapci mi povedali 

o mojom zranení. 

Mám jazvu, vtedy som bola odvážna 

a nechala si to ošetriť mojou mamou. 

Jazvu pripomínajúcu tri bodky (teda 

skôr tri menšie jazvičky jednu za 

druhou). Už si ani nepamätám, či to 

bolelo, ale pamätám si na to, že 

s obviazanou nohou som znova 

utekala na to miesto a hrala sa tam 

ďalej.

               eď som bola malá, liezli sme

 

Keď si na svojej ceste a padla si, keď si 

sa zranila, keď Ti je ťažko, spomeň si, 

že ešte nie si v cieli. Že je to len 

prekážka, ktorú máš zdolať. Ty máš 

predsa ísť vpred. Ošetri si ranu, daj si 

čas, oddýchni si. Jazva Ti bude 

pripomínať Tvoj pád, ale Ty nemáš 

ostať tam, na tom mieste a plakať 

nad ranou - nad jazvou. Keby som sa 

zastavila v polovici cesty nahor, 

nevidela by som to, čo vtedy. 

A tak rozmýšľam, či to nie je podobné 

aj v našom živote. Keď sme z niečoho 

nadšené,  keď túž ime po tých 

krásnych výhľadoch, keď do toho 

dávame všetko. Potom nás častokrát 

nezastavia tie zranenia, ktoré utŕžime 

po ceste. Stále nás ženie to, čo máme 

v srdci. Mále zranenie nás predsa 

nemôže okradnúť o cieľ. Niekedy si 

uvedomíme, až keď sme hore, až keď 

sme v cieli, čo všetko nás to stálo, ako 

sme sa pri tom zranili.

jazvy

A všetky tie malé prekážky
Ťa vedú za veľkým cieľom...„

(Tri bodky...)

K



Zapadajúce slnko za Slanské vrchy a východoslovenskú nížinu zaliatu 

v oranžových farbách. Neužila by som si ten pocit s priateľmi, ktorí sa smiali 

a bezstarostne užívali život. Nemala by som túto spomienku. A dokonca, už ani 

šancu vyjsť znova na tú búdu, lebo o pár dní ju odviezli preč. 

Do cieľa predsa môžu viesť aj iné cesty. 

Ak veríš svojim snom, ak veríš sebe, ak vieš, že Ťa tam čaká niečo krásne, choď 

za tým. Nech Ťa nezastaví malé zlyhanie. Nech nie si sama sebe prekážkou. 

Obviaž ranu, ktorá Ti bude pripomínať tú neľahkú cestu hore, ale aj tie krásne 

veci, ktoré si tam našla. A keď aj padneš, nevadí. Oddýchni si, prehodnoť 

situáciu. 

Pozývam Ťa na kávu

Nevieš ešte ďakovať za túto jazvu? Nevadí. Každá rana 

potrebuje čas a starostlivosť. Nezabudni, treba ju vyčistiť, 

aby sa mohla dobre hojiť. 

Máš nejaké jazvy na tele? Ako vznikli? Bolelo to? 

Ak môžeš, dotkni sa ich a láskou poďakuj svojmu telu, že 

to zvládlo.

Na malú chvíľku vystúp z povinností a urob si pohodlie.

A čo jazvy na srdci? Bolia ešte? Sú čerstvé, alebo sú už  

zahojené? 

Poďakuj sa sama sebe, že si to zvládla. Že ostala už len 

spomienka v podobe tej jazvy. Ak môžeš pohlaď ju láskou 

a poďakuj, že aj vďaka nej si tam, kde si. Že aj vďaka nej vieš 

niečo nové.

Viem, že máš hlboké rany, niet človeka, ktorý by ich 

nemal. O niektorých ani nechceme hovoriť. Ale taktiež 

viem, že vďaka ním si presne 

taká, aká byť máš. Prajem Ti veľa síl...



s i ú ž a s n á t a k á , a k á s i . . .

Ten, ktorý bude tvoje jazvy milovať...

Tvoje jazvy sú znakom toho, že si sa nevzdala. Že si chcela žiť, i Tvoje 

telo bojovalo za Teba. Tvoje jazvy z teba robia jedinečnú bytosť.

Raz príde ten, čo bude tvoje jazvy milovať. Budete si ich navzájom 

hladiť láskou a rozprávať, aké to bolo ťažké. Budete o sebe vedieť 

veci, ktoré zraňovali a predsa Vás to od seba nevzdiali, ale priblíži. 

Budeš vedieť, že on Ťa nebude odsudzovať za tvoju minulosť, ale 

bude ťa milovať, lebo vďaka nej sa vaše cesty stretli. 

Miluj svoje jazvy, 
lebo len ak sa budeš milovať,
ak sa zmieriš so svojou 
minulosťou, len vtedy
môžeš žiť naplno 
v prítomnosti
a prijať svoju budúcnosť
bez predsudkov...

si jedinečná



Poznáte tie stavy, keď vás bolí hlava zo všetkého naokolo? Keď každá 

prosba je akosi nad vaše sily? Ak si nedáte tú svoju šálku kávy niekde v tichu, 

sama so sebou, tak to jednoducho nezvládnete. 

Sama, lebo keď ešte neprišiel, potrebujem vo veľa veciach zosilnieť. Bola som 

oslabená, bojovala som za seba, budovala sa od základov. Viem, že ešte chvíľu, 

akú dlhú, to neviem. Je rozdiel medzi tým byť sám a byť osamelý.

Sama. Chcem byť ešte sama. Chvíľku, možno polhodinu, hodinu, deň, týždeň či 

mesiac. Nemyslím tým sama bez ľudí okolo. Myslím tým sama bez človeka, 

ktorému by som znova otvorila svoje srdce.

Byť sám je prospešné. Môžeme načúvať sami sebe. Môžeme oddychovať 

a načerpať. Pričom osamelosť je psychický stav. Osamelé môžeme byť aj 

vo vzťahoch. Hoci navonok to vyzerá, že máme okolo seba veľa ľudí. 

Osamelosť som si prežila veľmi intenzívne. Fyzicky blízko na dotyk, srdcom 

a dušou na míle. Bolelo to. Keď moje potreby boli na konci všetkých potrieb. 

Teraz to vidím inak. Vidím tú osamelosť a svoju slabosť. 

Chcem byť ešte samasamota vs. osamelosť

Tak rada by som ten proces hojenia a nájdenia samej seba urýchlila, ale nejde 

to. Preto potrebujem byť ešte sama. Teraz vidím, že stratiť sa v dave je ľahké, 

ale stratiť sa v sebe je ešte ľahšie. Už to nechcem zažiť, nechcem stratiť samu 

seba, aj keby to znamenalo stratiť niektorý zo vzťahov. Chcem si vedieť užiť 

samotu, čas, ktorý mi je príjemný v mojej vlastnej spoločnosti.

Vnímam, že som sa opustila. Preto bola tá osamelosť ešte desivejšia. 

Prajem si a prajem vám, ak ste niečo také prežili alebo prežívate, aby sme sa 

znova spojili sami so sebou. Lebo osamelosť je bolestivá. Osamelosť je ťažká 

predovšetkým vtedy, keď nevieme byť už ani samy so sebou a túžime po 

vzťahoch, ktoré by nás naplnili.

Osamelosť neprajem nikomu. Ale utekať do ďalšieho vzťahu, k ďalšiemu 

ľudskému srdcu a telu len preto, že neviem byť sama, nemá význam. Myslím 

si, že skôr či neskôr by som znova cítila osamelosť. Práve preto, že som 

nevedela byť o chvíľku dlhšie sama. 

A tak si užívam samotu, aby som si mohla potom užiť tú vzácnu spoločnosť.  

V samote budujem ten najdôležitejší vzťah sama so sebou.



samota je pre mňa energia

Odísť do môjho ticha
neznamená,
že som k iným 
ľahostajná.
Iba hľadám spôsob,
ako milovať seba viac,
aby som potom mohla
milovať tých, 
ktorý sú naookolo...

Ticho, ktoré zabíja...

Aj teraz sa učím, kedy je mlčať zlato a hovoriť striebro. Ale jedno viem, že ak sa 

mám postaviť sama za seba, isto nechcem ostať TICHO. 

Existuje však aj ticho, ktoré zabíja. Je to také ticho, ktoré počuť - teda skôr, že nič 

nepočuť. Ale vnútro kričí, plače, volá o pomoc. Takéto ticho je bolestivé. V hrdle 

sa usadí hrča, ktorá nedovolí slovám ísť von, len ich viac zatlačí do vnútra. 

Takéto ticho zabíja vzťahy i ľudí. Zabíja nás samých. Naučila som sa takto mlčať 

zo strachu. Nevedela som sa postaviť názoru ostatných, ktorí nesúhlasili. 

Chcela som zakaždým, aby bolo dobre, aby sme sa nehádali.

Ticho môže po mne ostať, keď sa rozhodnem odísť, pretože mi na sebe záleží.

(Tri bodky...)



Sedel som oproti nej a pozeral sa, ako zatvára oči 
a necháva sa hladiť slnkom. Ako si vychutnáva danú chvíľu 
a zhlboka dýcha život presne taký, aký v danej chvíli je.

A ja som v tej chvíli vedel, že ju milujem oveľa viac 
než to slnko, čo s láskou hladí jej krásnu dušu. 

Vedel som, že ju milujem v týchto chvíľach, keď zatvára oči 
a je sama sebou. Miloval som ju znova o kúsok viac...

Milujem Ťa o kúsok viac...



Som, kto som,
som vďačná včerajšku
za to, čo ma naučil
a nechávam 
priestor
zajtrajšku 
urobiť ma ešte
múdrejšou a lepšou...

(Tri bodky...)



ie si tu a zároveň áno. Stále. Zakuklila si 

Nsa vo mne ako húsenica. Jediný rozdiel 

od tej skutočnej spočíva v tom, že ty sa 

nechceš premeniť na motýľa. Nevyletíš zo 

mňa...

Nie si priamou súčasťou môjho života. Si však 

viac ako len priamou súčasťou mojej minulosti. 

Tvoríš jej podstatnú, neodškriepiteľnú časť.

Poviem ti jedno. Nikdy by som ťa nechcela 

zmazať. Som plne stotožnená s tým, že si 

spriaznená s mojou minulosťou. Veď si ju 

vybudovala. Vytvorila. Postavila si jej základy. I 

ty si prispela k tomu, aký človek sa zo mňa stal. 

Kým som dnes.

Otázne ostáva, akým spôsobom si k tomu 

prispela. No viem, že kým sama nebudem 

chcieť poznať odpoveď, dovtedy táto otázka 

zostane nezodpovedaná...

Môžem mať však jednu otázku na teba? Prečo 

máš potrebu sa pripomínať? Z akej príčiny mi 

mizneš zo života a potom sa začneš o mňa 

znovu a znovu zaujímať?

Pochop, prosím, že ten môj záujem o teba 

zanikol. Preniesla som sa cez teba. A aj keď to 

robím s ťažkým srdcom, mávam ti na pozdrav. 

Ten posledný zo všetkých.„

Maj sa nekrásne, toxickosť. Prenasledovala si 

ma dlho. Šliapala si mi po pätách. Robila si zo 

mňa ten zlý článok. To toxické. Hovorím, že už 

stačilo. Dosť.

Uvedomujem si, že budeš navždy súčasťou 

minulosti. Že či som ale nie dobrou maliarkou, 

nikdy nenakreslím dostatočne hrubú čiaru na 

to, aby som mohla od seba oddeliť to, čo sa 

stalo. Nič také ani nechcem. Túžim iba po tom, 

aby si nijakým spôsobom netvorila súčasť 

mojej prítomnosti.

Škôd si už spôsobila dostatok.

Zbohom. Tentokrát navždy.

Je načase rozprestrieť vlastné krídla. 

Nechcela si sa stať motýľom, a tak som sa 

ním stala sama. Odlietam a teba nechávam 

zakluklenú na mieste, kde si sa sama 

rozhodla ostať. Ja som už ale niekým iným a 

hýbem sa vpred. Do výšin. Bližšie ku 

hviezdam. Na miesta, ktoré neexistujú ani v 

tvojej najhlbšej fantázii.

Si súčasťou minulosti, ale nechcem, 
aby si bola súčasťou budúcnosti.

Zakuklená

Táňa alias Nevedno



A čo ak by strach a hnev
boli človeku na úžitok? 

Prvý kabát som identifikovala rýchlo. Strach, že ochoriem, že sa mi niečo stane. Je to 

ľudské a v tejto dobe úplne prirodzené. Bol upletený z niečoho, čo máme už dlho v 

génoch a čo nás aj chráni, nech úplne nehazardujeme so zdravím. Potom si ale vravím, 

jeden kabát fakt nemôže vážiť toľko veľa! Som (ešte stále! :D) mladá baba, prečo sa toho 

takto bojím? Dala som ho dole... a potom začala módna prehliadka.

Skrátka, prehliadka niečoho, čo v skrini rozhodne mať nechcete. Nastalo (nie príliš 

vzrušujúce) vyzliekanie.

Strach o budúcnosť, strach o sebarealizáciu, pocit, že som zlyhala...

Postupom času som ale prišla k niečomu fakt veľkému. Niečomu, čo ma prekvapilo a čo 

tvorilo akúsi základnú vrstvu pre ostatné kabáty. 

Strach totiž  funguje tak, že nabaľuje kabáty. Skôr, ako som ich začala vyzliekať, musela 

som si uvedomiť, koľko ich vlastne na sebe mám a trošku ich aj spoznať. Poviem vám, 

bola som až tak naobliekaná, že mi to spôsobovalo žalúdočné ťažkosti. Nuž, moje 

trávenie toľko tepla očividne nezvláda.

 

Pomerne hrubý bol kabát utkaný zo strachu, že nebudem mať peniaze a žiadnu prácu. 

Veď som prišla o tú najstabilnejšiu a aj ostatné bočné príjmy boli veľmi nestále. Keďže 

som zo skromných pomerov, tento kabát bol popretkávaný rôznymi spomienkami, 

ktoré sa vynárali. Povedala by som, že to bolo také súkabátie.

eď mám v poslednej dobe strach či hnev, normálne sa začínam tešiť. Čudné, 

Kuznávam, ale  ja  vám jeden taký výlet  so strachom popíšem.

Jasné, že som ho v poslednej dobe mala. Bola som s ním konfrontovaná v práci 

v televízii (pri rozhovoroch s lekármi, učiteľmi, ľuďmi, čo sa bortia s finančnými 

ťažkosťami) , ale aj doma. Prerábame, bývame v krabiciach a koniec-koncov, ja sama 

som o stálu robotu v rádiu prišla. Otázku - „A čo teraz?“ som si už radšej ani nekládla.  

Snažila som sa to uchopiť inak.

Strach z toho, že nie som dosť dobrá.



Je mi jasné, že kabátov sa nikdy definitívne nezbavím. Po tomto upratovaní mi je však 

oveľa ľahšie. Sama som bola prekvapená, ale ponuky mi začali postupne, akoby 

zázrakom,  prichádzať. Dáva to zmysel, veď v mojom „šatníku“ som si urobila priestor 

na nové veci!  Aj v tých mojich rozhodnutiach sa cítim akosi uvoľnenejšie. K zemi ma tlačí 

oveľa menšia tiaha, čiže za deň urobím viac krokov. A ani žalúdok sa mi už toľko 

neprehrieva. 

Nedôvera v seba a život vo všeobecnosti. Ochromilo ma to. Lebo keby si viac verím, 

nemusím sa toľko strachovať o prácu. Uvedomila by som si, že dokážem byť šikovná a 

niekde sa uplatním. Že môžem na sebe ďalej makať a život mi už nejaký priestor 

prinesie. 

Wau!  

Že dôvera v seba ma vie nakopnúť aj k otváraniu obzorov, vzdelávaniu sa a jej budovanie 

ma zamestná natoľko, že neostane veľa priestoru na strach z budúcnosti. Že viera 

v život a jeho dokonalé načasovanie ma odbremení od neustáleho premýšľania - „A čo 

teraz?“ A ja budem vedieť byť naozaj viac Teraz a hlavne tu. Naplno a s ľahkosťou.  

Viete, kabáty totiž majú 
takú funkciu sa nabaľovať. 

A čím viac ich je, 
tým majú väčšiu váhu 

a sklony k prehrievaniu jedinca. 
A popritom niekedy stačí, 

ich len tak trošku 
prekabátiť. 

Miška



Aj kvet vyzerá jemne a nežne,
ale pamätaj,

to semienko sa raz muselo
predrať cez tvrdú tmavú zem.

Muselo túžiť po svetle a vzduchu
tak silno, až prasklo svoj

tvrdý obal, aby mohlo najprv
zapustiť korene

a potom vyrásť do krásy...



Odpustenie
ž si niekedy žiadala niekoho o odpustenie? Nebolo to ľahké, že? 

UPriznať si chybu aj pred niekym iným. Odpúšťala si už niekomu? 

Tomu človeku, čo prišiel s úprimnou prosbou a chcel ďalej budovať 

vzťah? Ani jedno ani druhé nie je ľahké. Nie je ľahké žiadať o odpustenie, a 

nie je ľahké odpúšťať, keď druhý ublížil. Ale ak chceme budovať ďalej vzťah, 

alebo samy seba, tento krok je nevyhnutný.

Odpustenie je sila. Sila, ktorá buduje. Vraví, že pozná Tvoje chyby, že 

prijíma to, že si ich priznávaš. V odpustení je láska aj sebaláska. Odpustenie 

nezabúda, ale prikrýva láskou chyby a nechce ich viac spomínať. 

A čo tak sebe? Poprosila si niekedy seba o odpustenie a odpustila si si 

niekedy to, ako si sa zachovala? Myslím si, že toto je ešte ťažšie. Je to 

totižto budovanie jedného dôležitého vzťahu. K sebe samému. Možno nám 

niekto povedal, že nám odpúšťa, ale odpustili sme si skutočne aj samé? 

Odpustiť si je ako po dlhej dobe
roztiahnuť temné závesy 
vo vlastnom dome...
Vpustiť dnu slnko,
čerstvý vzduch...
Odpustiť si,
je ako znova 
sa nadýchnuť
života...

(Tri bodky...)



Neodpustenie nás stále drží v minulosti. Chceš žiť vo väzení toho, čo 

bolo, čo zmeniť nemôžeš? Alebo sa chceš pohnúť vpred? Viem, že na 

niektoré rany proste nezabudneš, ostali po nich príliš hlboké jazvy, ale 

aj s jazvami sa dá žiť plnohodnotný život. Po čase na ne zabudneš, 

ostane už len spomienka. 

Odpustenie má dopad i na naše fyzické zdravie. Niektorí ľudia trpia dlhé 

roky trpkosťou, neprajnosťou, ale aj tým, že čakajú na to, kým sa niekto 

príde ospravedlniť.

delením odpustenia hovoríme, že vieme, že si sa previnil, ale 

Usme ochotné Ťa aj s týmto vedomím milovať ako človeka. 

Možno náš vzťah nebude pokračovať, ale púšťame Ťa bez 

hnevu a bez trpkosti. Budeme sa snažiť, aby sme v budúcnosti túto 

Tvoju slabosť nepoužili proti Tebe. 

Prajem Ti, aby si sa vedela pohnúť vpred. Prajem Ti, aby si začala

s odpúšťaním u seba. Aby si sa milovala natoľko, že sa prijmeš aj 

s chybami a poučíš sa z nich. Ale aby si vedela aj žiť. Aby si tvorila svoju 

lepšiu budúcnosť. Niektorých ospravedlnení sa nedočkáš, ale to, ktoré 

dlhuješ sama sebe, môžeš urobiť kedykoľvek.

Prijatím odpustenia prijímame dobro a lásku človeka. To pravé 

odpustenie v nás vyvoláva dobré pocity len vtedy, ak si danú vec vieme 

odpustiť aj samy. Len vtedy má odpustenie skutočnú moc. Aký 

význam by malo pre nás, ak by sme prijali odpustenie od iného, ale 

samy sebe stále vyčítali danú chybu?

Z chýb sa máme poučiť. Prijať, že nie sme dokonalé. Chybami, aj keď sa 

to nezdá, rastieme. Mnohí žijú roky v ťarche neodpustenia. Niekedy 

možno čakáme to „prepáč“, ale ono neprichádza. A preto by sme mali 

odpustiť v sebe skôr, než sa niekto ospravedlní. To neznamená, že je 

všetko zrazu v poriadku. To znamená, že ja môžem pokojne spávať. 

Pohnúť sa ďalej. 



Odpúšťaj. 
Odpustenie je jediný spôsob, ako zahojiť naše emocionálne rany. 
Odpusť tým, ktorí ti ublížili, pretože to nechceš prežívať stále zakaždým, 
keď si na to spomenieš. 
Keď sa dokážeš dotknúť rany a ona už nebolí, vtedy vieš, 
že si skutočne odpustil. (Don Miquel Ruiz)

lho som žila vo vzťahu, kde sa neodpúšťalo. Teda, ja som 

Dodpúšťala príliš rýchlo a veľmi rada, no druhá strana odpustiť 

nevedela. Prišla som na to po rokoch. Keď sa zrazu začali staré 

chyby, ktoré som si dávno odpustila ja sama, za ktoré som požiadala 

o odpustenie a „naoko“ mi bolo dané, používať proti mne. 

Horkosť toho človeka sa pretavila do bežných dní. Cítila som ťarchu a 

bola som zmätená. Ako môže tento človek vravieť, že mi odpustil a 

následne použiť tieto veci proti mne?

Aké sú ďalšie kroky? Poviete to, chcete zmenu. Milujete seba natoľko, 

že už si nechcete nechať takto ubližovať. Tentokrát už vedome. Bolí to o 

to viac, že už poznáte svoju hodnotu a nechcete sa nechať týrať. Veď 

prečo aj, ste dospelý človek.

Vezmite si špendlík a roky pichajte človeka pravidelne na jedno miesto. 

Buď vám po čase jednu tresne, alebo jednoducho odíde. No a sú takí, 

ktorí to skutočne statočne ťahajú roky. Nechajú si dobrovoľne 

ubližovať. Prečo? 

Lebo ľúbia. Krásne. Ale život ma naučil, že aj tak je najdôležitejšia 

sebaláska. Takže, keď k tomu človek dospeje, tak potom zistí, že takto 

nechce fungovať. 

Neodpustenie



Možno len nevie, ako na to. Nerozumie skutočnému odpusteniu. Chce si 

nechať tajnú zbraň, aby ju mohol v príhodnej chvíli použiť. Je toto 

láska? Nie, to je bolesť ukrytá v jeho srdci.

ž je potom na tom druhom, ako sa rozhodne. Či na sebe a 

Uskutočnom odpustení pracovať, alebo nie. A potom je znova 

ťah na vás. Je to taký šach. Každý krok určí, ako to dopadne. Nie 

je to hra, je to život. 

A prečo niekto nevie odpustiť? Neviem. Ale myslím si, že jemu nebolo  

odpúšťané dosť. Nezažil tú ťažobu a potom odľahčenie. Tú skutočnú 

lásku, ktorá by prikryla jeho previnenie. Alebo sa možno bojí, že mu 

znova niekto ublíži, že odpustením otvára svoje rany pred týmto 

človekom. V kútiku duše chce byť ten, ktorý bude rozhodovať. 

Rozhodovať o tom, čo dovolí tomu druhému. Ale toto nie je skutočné 

odpustenie.

Ako človek som túžila po skutočnom odpustení. Robila možné aj 

nemožné. Lenže ten človek ma chcel zmeniť. Od základov. Privlastniť si 

aj moje dýchanie. Myslel si, že tým, že má moc nad mojím odpustením, 

môže rozhodovať o tom, čo urobím a neurobím. 

eviem, ako dlho to vydržia iní, ale vydržala som pár rokov. Už 

Nsom viac nechcela žobrať o odpustenie, také to skutočné. 

Nechcela som si nechať dobrovoľne ubližovať. Prišlo mi, že on 

to inak nevie, ale ja už viem, čo nechcem. Nechcel na tom pracovať. 

Bolo dokonca jednoduchšie povedať - toto ti nikdy neodpustím. Ale v 

takomto vzťahu nie je možné rásť a žiť naplno v láske.

Po poslednej šanci som odišla. Nečakám odpustenie od tohoto 

človeka, len dúfam, že raz ho bude schopný sám kvôli sebe. Sama som 

si odpustila, a nepotrebujem, aby ma niekto za to týral. Tie roky som si 

toho užila dosť. 

Žena, miluj sa natoľko, že si to nenecháš robiť. Nenechaj sa týrať 

neodpustením. Držaním v šachu. Ak niekto vytiahne po rokoch danú 

vec, vieš, že ju nosí v srdci ako horkosť, ktorá čaká na okamih, kedy 

môže vyjsť a celú ťa utopiť. Žena, zatúž žiť plnohodnotný život. 



inšpirujúca

Ver mi, že môžeš. To, ako prechádzaš svojím ťažkým obdobím, to ako zvládaš 

životné skúšky, i to ako bojuješ sama za seba, môže veľa ľudí inšpirovať. 

Nemusíš o tom ani vedieť, a možno sa o tom nikdy nedozvieš. Ale ak zostávaš 

sama sebou a konáš to, čo hovoríš, čomu sama veríš, inšpiruješ. A aj keď si 

neupravená, keď máš tepláky a si strapatá, či špinavá od pečenia, môžeš byť 

inšpiráciou.

Pohliadnúc späť, vidím toto obdobie ako obdobie znovuzrodenia samej seba. 

Ako keď sa húsenica zakuklí a z kokónu vylezie motýľ. Čas, keď chce byť sám, 

premeniť sa. Zavesiť sa aj dole hlavou, aby bol svet naruby. Ten môj teda bol.

Bolo to jedno z najťažších období môjho života. Toľko životne dôležitých 

vecí riešiť súčasne. Mala som pocit, že už sa z toho nikdy nedostanem. Niekedy 

to boli aj dni v posteli. Nedvíhala som telefón, chcela som byť sama. Nevedela 

som, čo bude. 

Také neobyčajné slová. Stále mi znejú v ušiach a je krásne mať takýchto ľudí 

okolo seba. A tá žena mi vraví v tej ťažkej chvíli môjho života "Ty ma inšpiruješ." 

Pozerám na ňu, či si uvedomuje, čo hovorí. Pozerám na seba do zrkadla 

a vravím si, či ja niekoho v tomto stave môžem inšpirovať?

Mala som (a doteraz mám, za čo som vďačná) vo svojom živote výnimočných 

ľudí. Jedinečné ženy, ktoré mi pomohli. Pamätám si okamih, keď som sa

s plačom spýtala mojej priateľky, čo bude, čo ešte príde a ako dlho ešte? 

Odpovedala: "Neviem, ale spolu to zvládneme."

 

Lebo práve to, aká si a ako to všetko zvládaš, Ťa robí nádhernou. 

Neviem, čo bude, čo sa stane a ako dlho ešte... ale viem, že všetko zvládneme. 

Lebo sme silné. 

Ak robíš to, čo miluješ, inšpiruješ...



môžeš sa rozhodnúťkeď si na kolenách,

Robím to, čo viem najlepšie, teda aspoň v rámci mojich možností. Píšem a 

upravujem obrázky. Chystám Ti ďakovné kartičky pre milovaných ľudí z Tvojho 

života. Nájdeš ich u mňa na blogu. Môžeš si ich vytlačiť a podarovať niekomu. 

Pribaliť manželovi k obedu, alebo nechať mamke odkaz v kuchyni. V tejto dobe 

potešiť pekným listom a malým poďakovaním. 

Dostala som dnes zopár rán pod pás a padla od bolesti na kolená. Ale ešte 

stále mám chuť robiť krásne veci pre svet. Viem, že to krásne, čo posielam sa 

tiež môže nabaliť ako lavína, ale taká, ktorá až niekoho prikryje, tak ho vlastne 

zachráni. A tak, keď mi je najťažšie, tvorím. Tvorím krásno a mením bolesť na 

lásku. Skús to, niekedy, keď budeš na kolenách, skús nájsť silu a zmeniť to, čo 

prišlo na niečo krásne, čo od Teba odíde.

S
om tu, a to je to najdôležitejšie. Hoci boli okamihy, pre ktoré by som tu už 

byť nemusela. A práve za to som vďačná. Dostala som toľko šancí 

ukázať, že žiť je krásne. Urobím niekomu radosť. Urobím niečo krásne, 

aby bol tento svet lepším miestom. Prichystám Ti niečo, čím môžeš Ty niekoho 

potešiť a vyznať mu svoju náklonnosť.

Môžeš milovať a môžeš nenávidieť...
A môžeš sa každé ráno rozhodnúť pre jednu z týchto možností...

(pri každej rane)

Sedím za svojím počítačom, slzy mi ešte usychajú na tvári. Chcem dýchať, 

zhlboka, upokojiť myseľ. 

N
emám dnes dobrý deň. Skutočne. Toľko vecí som si plánovala a 

musela som ich preložiť. Nedarí sa mi a už som si aj poplakala. Mám 

pocit, že ešte jeden takýto deň a môžem to všetko zabaliť. Najradšej by 

som sa videla doma v posteli a utápala sa v ľútosti. 

No čo, aj také dni predsa sú. Aj ja mám právo zaliezť do postele a poplakať si. 

A čo, že som dnes verejne, úplne v úzkych, mala slzu na krajíčku? Veď som 

človek, ktorý má city, má svoje dni, svoje nálady. Svoje dná i svoje vrcholy. 

Svoje úspechy i svoje pády. 

Mojou odpoveďou na to všetko bolo - aj keď som dnes dostala pár faciek a 

padla, nechcem to svetu vrátiť. A nenamýšľam si, že svet ma potrebuje a bezo 

mňa sa nezaobíde, to nie. Ja mu len chcem na oplátku vrátiť niečo pekné. 

Nechcem, aby som k tej negativite pridala ešte aj tú svoju a nabaľovala to 

všetko ako jednu obrovskú lavínu, ktorá sa možno raz na niekoho zvalí a ublíži 

mu. Nakoniec to predsa môžem byť aj ja, koho tá lavína uväzní. 

(Tri bodky...)



Veď to predsa chceme, nie? Už máme po krk státia na tom istom mieste. 

Nechceme degradovať. Naopak, chceme stúpať hore. Na ten náš 

vysnívaný piedestál. Chceme sa na svet dívať z výšky, a nie nazerať do 

útrob jeho hĺbok.

Nechceme byť uväznené v jednej a tej istej bubline. Túžime ju prasknúť. 

Prejsť cez ten pomyselný prah čohosi, o čom ani naisto nevieme, že vôbec 

existuje. Otvoriť nové dvere a skúsiť veci, ktoré sme na vlastnej koži ešte 

nemali možnosť okúsiť.

S týmito slovami sa stretávame všade. V každej rade na internete, ako 

si zlepšiť život. Ako ho konečne vziať správne do rúk a zmeniť ho. Posunúť 

sa vpred namiesto toho, aby sme robili kroky vzad.

Paradoxne, vráťme sa späť. Späť ku výrazu "vyjsť z komfortnej zóny". 

Vzápätí však chceme viac. A ako by povedal lámač našich sŕdc Richard 

Gere v Pretty Woman: 

Každá sme svojím spôsobom pohodlná. Máme rady vlastné zázemie, 

lebo vieme, čo predstavuje. Vieme, že na to, čo obsahuje, sa môžeme 

spoľahnúť. Že to tu jednoducho bude a len tak ľahko sa to nezmení. 

Vyjsť z komfortnej zóny. Aké klišé, však?

"Viem, čo je chcieť viac. 
       Viem to veľmi dobre."



Nehanbime sa milovať. Nebojme sa prejavovať. Nemajme strach 

z neznáma. Všetky tieto faktory robia život pestrým, farebným, 

nádherným. Presne takým, ako sú i naše duše. Aké sme my.

Aj ja viem, a veľmi dobre, čo znamená chcieť viac. Vyslovene 

prahnúť po nových a nových zážitkoch, skúsenostiach... My to 

vieme. Každá jedna z nás. Pretože hlavou lietame v oblakoch, no 

naše duše sú pohltené ohňom. Vášňou. Láskou k životu a ku 

všetkému, čo ponúka. I k tomu, čomu absolútne nerozumieme. 

A práve to neznámo milujeme predsa len o čosi viac.

Táňa alias Nevedno



Ponižovanie

 

Ešte pred poslednými úpravami tohto magazínu mi píše jedna žena. Pýta 

sa ma, prečo to robí? Prečo ju jej partner trestá za to, čo urobila? Veď nie 

je jeho dieťa. Slobodne sa rozhodla niečo urobiť. Ale on to neprijal a trestá 

ju. Ako? No jednoducho, s veľkým egom ju poníži. Napíše výčitku a čaká, 

že sa príde ospravedlniť. 

Jednoducho pochopíme, že už sa viac nechceme nechať ponižovať. 

 

Je rozdiel povedať, že sa ma niečo dotklo a nepáči sa mi to. Vyjadriť svoj 

pocit z toho, ako som to prežíval. A je rozdiel, ak druhému slobodnému 

človeku budeme zvonku vnucovať pocit viny. Budeme ho tlačiť do pozície, 

kde on sám byť nechce. 

Budeme ho trestať za to, čo urobil, lebo nám sa to nepáči a to si teda 

odskáče. Ako si to vôbec dovolil takto spraviť?

Na tých, ktorých možno aj miluje, na tých, ktorých možno obdivuje. Ale 

jednoducho ten tlak, čo sa vytvára vo vnútri sa musí uvoľniť.  

Stáva sa to. Aj mne sa to stávalo. Je to istý druh moci nad ostatnými. Nad 

takými ľuďmi, s ktorými si môžeme robiť čo chceme, lebo vieme, že oni 

pre nás urobia všetko. Je to hra s citmi. Škaredá hra veľmi blízka 

manipulácií. 

Nie je to ľahké, ak nám na druhom človeku záleží, ale vidíme, ako nás toto 

správanie ničí. Nie je ľahké s takýmto človekom rozprávať, ktorý ironicky 

a s výčitkou komunikuje svoj nesúhlas.

Bolí to. Lebo bojujeme medzi tým, čo chceme, a tým, čo chce on. Lenže 

keď sa budeme dostatočne milovať, budeme vedieť, čo je pre nás 

správne. Niekedy to môže znamenať aj to, že od takéhoto človeka 

odídeme. Nebude to z minúty na minútu, ale bude to dlhý boj.

Ponižovanie je taká smutná vec. Aj keď si myslíme, že ničí len 

ponižovaného, ono to potichu  zožiera zvnútra aj toho, kto ponižuje. On o 

tom nemusí vedieť, ale niekde v ňom niečo hnije. Nejaký pocit sa rozkladá 

a tá bolesť musí von. A kam ide? No predsa na tých, čo sú okolo. 



Táto žena má ešte dlhú cestu pred sebou. Je to len krehký začiatok. Lebo 

potom prichádzajú iné pocity, ale treba to ustáť a ja viem, že to zvládne, 

lebo zvládla už aj iné životné boje.  

A viete čo sa stalo? Po chvíli mi píše táto žena, že sa nedala! Aká je na seba 

hrdá, že sa zastala sama seba. Hoci si vypočula na svoju adresu kdečo za 

toto správanie, ale konečne sa cíti slobodne. Ponižovať a manipulovať sa 

dajú len ľudia slabší od tých, ktorí to robia. Ak odhalia túto vašu slabosť, 

radi ju zneužijú.

 

Takže žena - ak Ťa niekto ponižuje a manipuluje pamätaj, Ty musíš 

zosilnieť, nie ukazovať jemu jeho chyby. Ty sa nauč robiť veci slobodne, 

niesť za nich zodpovednosť.Nauč sa povedať nie. Miluj seba natoľko, že 

budeš vedieť, ktoré vzťahy Ťa budujú a ktoré Ťa ničia.

Psychicky vyspelý jedinec, ktorý pozná svoju vlastnú hodnotu, ktorý 

nemá potrebu dokazovať ju na základe poníženia iných, toto robiť nebude. 

Ten radšej slabším pomôže a od lepších sa učí. 

Ponižovanie hovorí, že JA som lepší než TY. Ukazuje prstom a vysmieva 

sa, porovnáva sa. Vyvyšuje seba. Lenže v skutočnosti seba nevyvyšuje. 

On ostáva na tej istej úrovni. Nepomáha mu to rásť. Len má ten pocit, 

pretože druhého poníži - potlačí o úroveň nižšie. To nie je rast. To je 

stagnácia, bolestivá, s hnijúcim pocitom vo vnútri. 

Ponižovania sa dopúšťajú ľudia s nízkym sebavedomím. Možno navonok 

pôsobia až príliš sebavedomo, ale je to len taká hra. Ochranná maska, aby 

iní nevideli ich vnútornú zraniteľnosť. Nemali by sme odsudzovať 

takýchto ľudí, ani ich ľutovať. Oni o tom nemusia ani vedieť, a keď o tom 

vedia, nemusia sa chcieť zmeniť. Možno im to takto vyhovuje. Ale ak 

ostávajú v takomto stave, neporastú ako človek.



Nevedno, či by sa Tvoja existencia
dala skôr prirovnať k slnku alebo

k mesiacu. Tak či onak, čosi z Teba 
vyžaruje. Napríklad Tvoja jedinečnosť, 
láskavosť, pokora, dobrosrdečnosť...
Prosím, dovoľ mi obklopovať sa touto
žiarou. Najlepšie tak do konca života.

Táňa alias Nevedno



Keď človek necíti ľudskosť „tam vonku“, občas to znamená, že jej potrebuje viac 
dostať do vnútra. Tak som prechádzala knihy, ktoré ma tešia. A našla v nich 
pohľadnicu od mojej kamarátky Danky. Spolužiačka z výšky a strednej, ktorá mi 
vždy na sviatky pošle pár slov. A... musím sa priznať... ja jej poslať pohľadnicu 
vždy zabudnem. Väčšinou jej napíšem správu. A ona mi aj tak o rok pohľadnicu 
pošle... 

Asi ľudskosť chýbala viacerým.  Začala som teda písať. Len tak, ako ide život a čo 
ma v ňom teší a čo človeku želám. Sem tam som pridala aj malú kresbičku. 
A listy začali chodiť. Pre mňa aj doposiaľ neznámym ľuďom. 

Niekedy, keď človek cíti obrovský tlak, je úplne v poriadku ho dostať zo seba von. 
Trebárs aj plačom. Tak som si ho dopriala. A uľavilo sa a ja som zaspala. 

Viem, že tu si. Vidím, ako chodíš ulicami, cítim, ako sa niekedy tešíš a inokedy máš 
zas strach. A v poslednej dobe je ho možno trošku viac. Lebo posledná doba je 
akási nestála. Chcem Ti napísať o jednom večere. Keď som prišla domov a 
pocítila obrovský tlak. Pozrela sa na sociálne siete, čo sa asi v takých chvíľach 
robiť nemá... A sadla som si na stoličku a rozplakala sa. Tak veľmi som chcela 
priniesť do sveta ľudskosť a mala som pocit, že som zlyhala, že to jednoducho 
nedokážem. Že strach, ktorý „tam vonku“ je, ma prevalcoval. 

Viac Daniek do našich životov! 
Povedala som si, že ju prekvapím, napíšem teraz ja jej. Nebude to čakať, lebo 
aktuálne žiaden sviatok nie je, ale možno ju to poteší. Vybrala som sa 
do papierníctva. A namiesto jednej obálky kúpila 25 :D Lebo mi napadlo, že to by 
mohla byť tá ľudskosť. Poslať list aj niekomu ďalšiemu. Tak som o tom s malou 
dušičkou napísala na svoje sociálne siete. Že či niekto nechce môj list. Do piatich 
minút mi doslova vybuchli správy. 

Milý Človek!

Na konci každého listu som dala PS: Ak by sa Ti chcelo, mohol/mohla 
by si niekomu napísať list aj Ty. Tak by sa táto myšlienka dostala 
ďalej a ďalej. Nebolo by to krásne? 



Prešlo len pár týždňov a mám správy o tom, že listy sa 
naozaj dostali ďalej a ďalej. A mne je akosi opäť do plaču. 

Tentokrát necítim ale tlak. Tentokrát cítim Človeka a ľudskosť. A to je nádherné.

Keď tak urobíte, mohli by ste mi o tom len napísať (napr. na insta), alebo dať 
hashtag poslitodalej. Mňa si tá správa nájde a vyplní priestor. Krásnym svetlom v 
mojom vnútri.  

PS: Ak by sa Vám veľmi chcelo, mohli by ste niekomu poslať list aj Vy. Len tak, lebo 
Vám sľubujem, že to isto poteší. A mohla by som Vás ešte o niečo poprosiť? 

Miška

#poslitodalej

Aj my sme takýto list od Mišky dostali. Sarka sa veľmi potešila kresbičke mačky :)

Neviem, či niekto z obdarovaným poslal ďalej túto myšlienku, ale viem, že v tomto ne/čase je to 

viac ako potrebné. 

To, že nás zavreli neznamená, že máme byť uzavretí. A možno práve na to je ten správny čas. Dať 

to najvzácnejšie, čo máme zo seba ľuďom, ktorí chcú kúsok človečiny.

Preto, ak sa chcete zapojiť do výzvy, píšte a označujte. Napíšte aspoň jeden list a pošlite niekomu, 

koho by potešil. Možno stačí pohľadnica, ak nie ste majster v písaní :) a kľudne ju vyrobte, ak máte 

doma deti. 

Pošlite ďalej lásku, lebo tento svet ju potrebuje. 

Potešil, veľmi, až natoľko, že sme sa rozhodli poslať kúsok lásky do sveta aj my. A tak sme 

vyhlásili na našom instagramovom účte výzvu. POSLITODALEJ - prihlásilo sa nám kopec ľudí, a 

tak sme písali a posielali. Potom prišli správy o tom, ako listy potešili. 

Ďakujem Miška za

tento počin. Počin z
 lásky

a počin lásky. 
Miška je na IG ako Mishuls



Ďakujeme

Ďakujem všetkým ženám, ktoré vytvorili tento magazín, 

ktoré boli inšpiráciou a ktorých životná cesta môže byť 

krásnym dôkazom, že to stále ide. 

Ďakujem mojej dcére, vďaka ktorej chcem, aby krásne veci 

nezmizli, aby ich aj ona mohla okúšať a tvoriť a ja som jej ich 

mohla prinášať, nech sú okolnosti akékoľvek.

Prajem Ti veľa síl na tvojej životnej ceste. Prajem Ti veľa lásky 

a predovšetkým tej voči sebe samej. Prajem Ti trpezlivosť pri 

Tvojich ranách a ohľaduplnosť voči Tvojim jazvám.

Ďakujem svojej životnej ceste za to, kam ma doviedla, za to, 

že som sa mohla priučiť i grafike a naplno to využiť pri tvorbe 

tohto magazínu. Ďakujem skúsenostiam s písaním, ďakujem 

vašim správam, ktoré ma inšpirovali a poháňali vpred. 

Ďakujem, že si to s nami vydržala až sem. Verím, že sme Ti 

trocha spríjemnili čas. 

Aj tie najkrajšie sny 
môžu byť nočnou morou,

ak nie si s tým, 
s kým chceš byť...



spolu

Ak sa Ti magazín páčil, môžeš poďakovať ľuďom, ktorí
sa na jeho zhotovení podieľali. Možno niekedy postačí, že

mu dáš lajk alebo napíšeš niečo pekné. Možno začneš sledovať
jeho tvorbu. Ale jedno viem - tých ľudí to poteší a dodá silu

a energiu pokračovať v tom, čo robia.

Ing. Mária Hredzáková - Tri bodky... a dcérka Sarah Hredzáková

Táňa Sadloňová alias Nevedno 

tribodkytri tri.bodky www.tribodky.online
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Robíme to s láskou...

Mala som plány, ale jednoducho to tentokrát nevyšlo :) Ak sa Ti magazín bude 

páčiť, prichystáme niečo podobné. 

Chcem Ťa poprosiť, aby si nám napísala, čo by si zlepšila, o čom by si rada 

čítala nabudúce. 

Teraz si už choď užívať život naplno. So všetkými radosťami i starosťami. Keď si 

padla, vstávaj z popola. Keď letíš, užívajte si to. 

Na svete je veľa žien, ktoré prežívajú niečo podobné ako Ty. Stačí sa obzrieť a 

pozrieť sa na ne. Sú krásne, sú silné, zvládli neskutočne veľa a predsa vedia žiť  

ďalej.

Mám možnosť sa malým kúskom podieľať na krásnom projekte. Poznáš 

ÚLOMKY ŽENY? Myslíš si, že by si vedela napísať svoj príbeh tak, aby 

inšpiroval nás ostatné? Katka a Maťka z Úlomkov Ti ponúkajú priestor. Skús 

to. 

môžu rozosmiať i zastaviť a rozmýšľať. @ulomky_zeny  @vase_ulomky

Môžeš robiť to, čo chceš robiť - je to Tvoj život. Ovocie svojich rozhodnutí si 

predsa budeš vychutnávať ty. 

Môžeš písať pod pseudonymom, ak sa bojíš. Môžeš sa vypísať z bolesti i 

z lásky. Môžeš si čítať príbehy iných silných žien (aj mužov). Môžeš sa nechať 

inšpirovať a môžeš inšpirovať.

Sleduj Úlomky aj na Instagrame, majú veľa krásnych citátov, ktoré ťa

s láskou k sebe i tebe

A čo ešte pre Vás chystám? 

Na blogu tribodky.online sa ďalej chcem venovať článkom 

na psychologickú tému. Sebaláska, sebahodnota, odpustenie, 

prekonávanie prekážok a všetko, čo k tomu patrí.

Budem pridávať projekty na stiahnutie - zdarma. Môžeš si vytlačiť a 

zarámovať niektorý z výrokov krásne graficky upravený. Môžeš tešiť 

seba i Tvoje priateľky, ktoré možno potrebujú povzbudiť.

Píšem ďalšiu knihu (snáď čoskoro v roku 2021).

Na blog pridávam aj veci pre detičky. Pracovné listy, obrázky 

do detských izbičiek a iné projekty. My ženy sme aj matky a svoje deti 

milujeme -  nech majú z mojej práce aj oni úžitok.

A ak sa Ti tento magazín páčil, rada by som znova prichystala niečo 

podobné.

V neposlednom rade budem ďalej vymýšľať krásne produkty, ktoré 

s láskou so Sarkou pre Teba vyrábame.



Pomôžme si

Dobre poznáte ten príspevok, čo koloval na internete, že kúpou takéhoto výrobku 

zabezpečíte stravu rodine výrobcu na jeden deň. Alebo že bude môcť zaplatiť deťom 

krúžok. A vedzte, môže to byť váš sused, alebo kamarátka. 

Ale možno práve preto, že musíme rozmýšľať, kam peniaze dáme, rozmýšľajme aj srdcom.

Ale myslime, prosím, na ľudí z nášho krásneho slovenského kraja, ktorí sa živia tým, čo 

robia. Podporme ich kúpou ich produktov a výrobkov. Viem, niekedy sú to veci drahšie ako 

masovo vyrábané tovary v obchode. A teraz predsa musíte každé euro obracať na trikrát.

Mám takú malú prosbu na vás, ženy. Blížia sa Vianoce a my budeme nakupovať vianočné 

darčeky. V tejto neľahkej dobe si dvakrát rozmyslíme, čo kúpime. Možno sa obmedzíme 

my, na úkor našich detí - veď tak to častokrát robievame.

Častokrát pomáhame ľuďom na druhom konci zeme, ale skúsme pomôcť našim ľuďom. 

Aby aj po tejto kríze mohli vyrábať a mohli prežiť.

Možno je to krajčírka vo vašom meste, alebo cukrárka. Možno je to ujo, ktorý šije tašky, či 

pani, čo háčkuje čiapky. Stačí sa porozhliadnuť. A mať otvorené srdce. Niekedy skutočne 

postačí povzbudzujúce slovo a pochvala. 

A ja vám osobne za týchto ľudí ďakujem. Som jednou z nich a viem, že to nie je ľahké, ale 

vedzte, že t,o čo robíme, robíme s láskou a z lásky.

Skúste sledovať tieto hashtagy a isto 

si niečo vyberiete:

#vyrobenenaslovensku

#vyrobeneslaskou

#handmadeinslovakia

#rucnapraca

#vyrobenesrdcom

Ak chcete, aby vaša obľúbená kaviareň 

fungovala, ak vaše malé kníhkupectvo 

ešte otvorilo, myslite na nich počas 

nakupovania vianočných darčekov.

Aj niektoré lokálne podniky fungujú 

počas tohto stavu. Vedia vám výrobky 

doručiť. Skúste sa ich na to spýtať. 

Pozrite si ich stránku a aktualizácie.



A tak, ako Miška, aj ja som sa rozhodla Ti niečo darovať.

Tuto som pripravila zopár príloh, ktoré si môžeš vytlačiť,

vystrihnúť, používať, potešiť sa i potešiť iných.

Používaj slobodne. Rob radosť sebe i iným. Zahraj sa.
Užívaj. Vychutnávaj. Zabav sa. Oddýchni si. Načerpaj.

Potešuj. Odpúšťaj. Zahoj sa. Rozmýšľaj. Relaxuj. Poďakuj.
Vypočuj. Pohlaď. Miluj. Píš. Čítaj. Tancuj. Smej sa. Plač. 
Krič. Mlč. Objímaj. Dotýkaj sa. Tvor. Pochváľ. Rozdávaj.
Kráčaj. Padaj a vstávaj. Vzdelávaj sa. Recykluj. Upratuj. 

Leňoš. Spi. Upeč. Jedz. Kávičkuj. Inšpiruj a inšpiruj sa. Píš. 
Kresli. Behaj. Cvič. Staraj sa o seba...  

Všetko rob z lásky. Z lásky k sebe samej. Z lásky k iným.
Všetko rob slobodne, nie nasilu. Tak, ako sa Ti kedy žiada...

Prekvapenie



Január Február

Máj Jún

Kalendár na rok 2021 - na nástenku, do zápisníka, do peňaženky



Marec Apríl

AugustJúl





Pracovná strana na každodenné zápisky do Tvojho zápisníka



Ako dobre ma poznáš?
Začneme zľahka a potom pritvrdíme :)

Koľko rokov sa poznáme?

Víno alebo vodka?

Káva alebo čaj?

Kniha alebo šport?

Leto alebo zima?

Telka alebo túra?

Kniha alebo film?

Ráno alebo večer?

Pizza alebo šalát?

Hra pre páry alebo pre priateľov. Udeľte certifikát priateľstva.



CERTIFIKÁT
Testom o tom, ako dobre ma poznáš, si získal

........... bodov. 

Ja .............................................

UDEĽUJEM TENTO CERTIFIKÁT PRIATEĽSTVA

Tebe......................................................

A PRÁVOM ŤA OZNAČUJEM ZA 

moju ..........................................

PRIATEĽKU :)

.....................
dňa .........................

v .............................



CERTIFIKÁT
Testom o tom, ako dobre ma poznáš, si získal

........... bodov. 

Ja .............................................

UDEĽUJEM TENTO CERTIFIKÁT PRIATEĽSTVA

Tebe......................................................

A PRÁVOM ŤA OZNAČUJEM ZA 

môjho ..........................................

PRIATEĽA :)

.....................
dňa .........................

v .............................



Najkrajší
moment 

tohto roka

Pomenuj tento
rok jedným

slovom

Tri bodky... Tri bodky...

Tri bodky...

Najväčšia 
lekcia

tohto roka

Tri bodky...

Tri bodky... Tri bodky...

Čo nechceš,
aby sa 

opakovalo

V čom chceš
pokračovať

aj budúci rok

Zvláštnosť,
ktorá sa 
Ti stala

Dobrý 
skutok

tohto roka

Aký cieľ
si dosiahol
tento rok

Tri bodky... Tri bodky...
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Vzácny
človek

tohto roka

Na čom si
sa schuti 
zasmial

Tri bodky... Tri bodky...

Tri bodky...

Najhorší 
zážitok

tohto roka

Tri bodky...

Tri bodky... Tri bodky...

Najväčšie
prekvapenie
tohto roka

Čo bola
najväčšia

výzva tohto 
roka

Čo zaujímavé
si objavil
tohto roku

Aká bola
najlepšia

konverzácia

Najkrajšie 
miesto

tohto roka

Tri bodky... Tri bodky...



Najlepšie
jedlo

tohto roka

Čo Ťa
rozplakalo
tento rok

Tri bodky... Tri bodky...

Tri bodky...

Pribral si,
či schudol

Tri bodky...

Tri bodky... Tri bodky...

Najdlhšia
noc tohto

roka

Najlepší
song

tohto roka

Najťažší
deň tohto

roka

Za čo
chceš poďakovať

tomuto roku

Z čoho si mal
najväčší strach
v tomto roku

Tri bodky... Tri bodky...



Pohľadnice na projekt
POSLITODALEJ

alebo papier na list :)









Ďakujem

Si úžasná


