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Úvod 

Vážené dámy, vážení páni, 

mimoriadne som sa tešil, na písanie úvodníka tohto čísla. Malo byť podľa prognóz po 

Omicronovej pandémii, resp. Omicron mal byť evidentne na ústupe. Do toho nesmelé pokusy 

jari, proste samé pozitívne témy, jednoducho radosť písať. 

Človek mieni a Pán Boh mení.  Omicron je na ústupe. V Topoľčanoch s asi dvojtýždňovým 

oneskorením, ale predsa. Jar sa pribrzdila, prituhlo nám, ale to nie je nič. Úsmev na perách 

nám zamrzol, nie vďaka Mrázikovi, ale postaral sa o to iný Rus: Vladimír Vladimírovič Putin. 

Nie je tu priestor na debaty, či má aj spoluvinníkov za Atlantikom, v Európe, či na samotnej 

Ukrajine, alebo je to čisto  jeho „maslo na hlave“. To objektívne zhodnotí až história 

a definitívne Pán Boh. Stalo sa, čo sa stať nemalo, zomierajú nevinní a to v susednom štáte. Je 

pravda, že nám bezprostredné nebezpečie nehrozí, avšak fakt, že ide o boj dvoch slovanských 

aj kresťanských národov proti sebe je hrozný sám osebe.  

Článok píšem 8. marca. Je to Medzinárodný deň žien. Práve ženy vo vojne trpia najviac. 

Nielenže starostlivosť o rodiny je celkom na nich, nakoľko muži spravidla bojujú, ale ešte aj 

prichádzajú o svojich najbližších mužov, synov. Nehovoriac o tom, že ešte stále nemožno 

hovoriť o úplnej rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Žiaľ vyskytujú sa aj prípady násilia 

páchaného na ženách. Ponúkajú sa rôzne riešenia, rôzne ideológie majú ambície stať sa 

receptom na riešenie týchto problémov, niektoré sú aj dosť agresívne presadzované. O ich 

efektivite by sa však dalo veľmi úspešne pochybovať. Skôr majú charakter sociálnych 

experimentov. 

Jedno riešenie, staré už niekoľko tisíc rokov je naporúdzi hneď a zadarmo.  Jedno z dvoch 

najväčších prikázaní v židovsko-kresťanskej tradícii: „Miluj svojho blížneho ako seba 

samého“.  

Tohto sa držať a nebojovalo by sa teraz na Ukrajine, v minulosti by nebombardovali Srbov, 

Irak, Lýbiu, Sýriu,  ženy by nemuseli oplakávať svojich mužov, prípadne sa ich nemuseli báť, 

nebolo by diskriminácie. 

Romantická predstava? Nerealizovateľné? Áno, pretože každý musí začať od seba. Vybrať si 

to brvno z oka a potom vyberať triesku z oka blížneho. A to je ten problém. 

Aby som však zakončil, ako sa patrí. Bude to už vlastne „ex post“, ale dovoľte mi, milé dámy, 

popriať k vášmu sviatku, všetko to, čo  niektoré ženy na Ukrajine teraz nemajú. Pokoj, kľud, 

svojich blízkych pri sebe, pohodu. Nech vás vyrušuje výlučne iba hluk motoriek miestnych 

tínedžerov, výbuchy nech počujete iba na Silvestra. Keď plač, tak len od šťastia. 

A samozrejme zdravie k tomu. Všetko dobré. 

Ondrej Božik, v.r. 
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN 2022 

8. marec je celosvetovo uznávaný sviatok venovaný ženám. V tento deň si pripomíname 

hlavne boj za ženské práva, dosiahnutie rovnoprávnosti, odstránenie diskriminácie 

a zavedenie  rovnosti v odmeňovaní. Medzinárodný deň žien sme si v „PENZIÓNE“ 

pripomenuli rôznymi spôsobmi. Všetkým ženám sa prihovoril a zablahoželal prostredníctvom 

vysielania z rozhlasu riaditeľ Ondrej Božik.  Sviatočnú atmosféru obohatili  hovoreným 

slovom a vľúdnymi piesňami sociálni pracovníci.  Úsmev na tvári obyvateliek obdarovaných 

zdravými dobrotami bol na nezaplatenie. 

Kristína D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiách klientky zariadenia v deň MDŽ 
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JAR JE TU !  

(Zvyky a tradície na jar) 

Prvý jarný deň je dňom rovnodennosti, čo znamená, že všetci na Zemi budú mať rovnako 

dlhý deň ako noc. Jar je časom znovuzrodenia a krásneho prebúdzania prírody po dlhej a 

náročnej zime. Symbolizuje kolobeh života – od narodenia po smrť. Počas jari sa tak odkrýval 

ideálny priestor na množstvo zaujímavých ľudových tradícií a rituálov. Tie jednak súviseli s 

prekonaním zimných víchric a očakávaním krásnej rozkvitnutej prírody plnej pozitívnej 

energie. 

Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi 

ľudovými tradíciami. Jednou z nich, ktorá má korene ešte v predkresťanskom období, je 

vynášanie Moreny (Marmurieny, Mureny), slamenej figuríny odetej do ženských šiat. 

Morena symbolizovala slovanskú bohyňu zimy a smrti. Morenu nosili ľudia po dedine a 

nakoniec ju podpálil a hodili do potoka. Verili, že takto odoženú od seba choroby, ba aj smrť. 

Tento zvyk si možno vykladať rôzne. Podľa jedných slamená figurína symbolizovala zimu, 

ktorej odchod mal otvoriť cestu pre nástup jari a po nej leta. Podľa iných bola Morena 

zosobnením smrti a jej likvidácia mala zabezpečiť prosperitu celej obci. A pre staré dievky 

bol tento zvyk veľmi dôležitý. Museli pozorne sledovať, na ktorú stranu Morena bude plávať 

a pri ktorej strane sa zastaví. Ak to bolo blízko nejakej chalupy a býval v nej slobodný 

mládenec, ten jej mal byť aj súdeným. 

Zvyk rozlúčky so zimou a privítania jari sa na Slovensku uchoval aj po prijatí kresťanstva. 

Kristína D. 

Prevzala a spracovala z internetu : https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/jar/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustračný obrázok – zdroj internet 

https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/jar/
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AKO SPOLOČNE VÍTAME JAR 

 

 

 

 

Prechádzky, ktoré 

umocňujú dobrú náladu. 

 

 

 

Individuálne skrášľovanie prináša klientom radosť, spokojnosť a pohodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardína Č. a jej „BEAUTY DAY“ 
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PREDVEĽKONOČNÝ PÔST 

Pôst strieda obdobie vianočného hodovania a fašiangovej nestriedmosti.  Ešte na prelome 19. 

a 20. storočia sa v niektorých oblastiach dôkladne vymyli hrnce, v ktorých sa varili tučné 

jedlá a dočasne sa vyniesli na povalu. V rodinách dokonca vymenili riad, z ktorého jedli 

a kovové lyžice nahradili drevenými. V čase pôstu sa často mastilo len rastlinným olejom, 

zväčša konopným alebo ľanovým, menej už maslom.  

Jednoduchá pôstna strava 

Skladala sa z rôznych múčnych jedál, kaší, zemiakov, 

strukovín, sušeného ovocia. Varili sa jednoduché polievky 

a omáčky, veľmi sa využívala kvasená kapusta, ktorá sa 

jedávala aj surová s krajcom suchého chleba . 

Dospelým sa odporúčalo celkovo obmedzovať množstvo stravy počas dňa, až večer sa zjedlo 

trochu kyslej kapusty alebo ovocie a chlieb. V období pôstu nebolo dovolené jesť mäso, a to 

ani v nedeľu. Niekto sa dokonca zriekal i mlieka, syrov a vajec. Dodržiavanie pôstu sa 

postupne zmierňovalo. K pôstnemu obdobiu patria aj typické jedlá. Vyskytujú sa najmä na 

pôstne nedele, ktoré sú štyri a o týždeň po nich prichádza Smrtná nedeľa, keď dievčatá 

vynášajú smrtku – symbol zimy. 

Posúch: voňavý posúch z kysnutého cesta perfektne zapadne do pôstneho jedálnička. 

Špeciálne ak pridáme celozrnnú múku a miesto slaninky a syra použijeme aromatický cesnak 

alebo bylinky: 

Pôstna polievka: dobrá kyslá kapusta, zemiaky a sladká paprika splynú do fantastickej 

polievky. Veľmi jednoduchá, veľmi efektívna polievka z kuchárky našich starých mám. 

Zuzana M. 

 

 

  

 

 
Zdroj textu: https://www.bystricoviny.sk/zaujimavost/, zdroj obrázka: internet 

https://www.bystricoviny.sk/zaujimavost/
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SPOMIENKY ZO ŽIVOTA NAŠICH KLIENTOV 

 

Obeta za synovca 

Písal sa rok 1997. Môj synovec mal problémy so závislosťou na alkohole. Bolo veľmi 

nepríjemné, keď som niekoho známeho stretla a pravidelne som počúvala, ako chodí stále 

opitý. Trápilo ma to. Neraz som sa pokúšala s ním o tom porozprávať, ale on mi vždy 

povedal, že ako náhle z domu vytiahnem päty, zanedlho bude zase pod „obraz Boží“. Jedného 

dňa, prišla do našej farnosti ponuka na púť do svätých Lúrd. Ani na chvíľu som neváhala 

a hneď som sa prihlásila. Hoci cesta do Francúzska bola ďaleká a na vtedajšie pomery stál 

takýto zájazd bez mála 8.000 korún slovenských. Celý čas som si hovorila, že túto cestu 

vykonám za môjho synovca, ktorý mal problémy. Cestovala som rada, ale toto nebol iba 

obyčajný výlet, bolo to duchovné dobrodružstvo, 

obeta za obrátenie. V jaskyni, kde sa zjavila Panna 

Mária, bola asi meter hlboká kamenná jama, plná 

studenej vody, do ktorej som vstúpila a spolu 

s prítomnými sestrami sme sa modlili „Otče náš...“. 

Napokon, týždeň po mojom návrate, som sa 

dozvedela, že synovec išiel na liečenie. Po čase, keď 

sa uzdravil, viedol usporiadaný a slušný život. Bol 

veľmi pracovitý, zrekonštruoval rodinný dom, neskôr 

si našetril a kúpil si auto. Som nesmierne rada, že to 

takto dopadlo. Veľmi som mu priala, aby sa mal 

dobre, aby si pekne a spokojne žil. Stále sme 

v kontakte, on chodí po svete a občas mi niečo 

prinesie. Do dnešného dňa na to spomínam, ako na 

úžasný zážitok – taký vydarený zázrak.   

Príbeh klientky - pani M. spracovala Bibiana D., zdroj ilustračného obrázka: internet 
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SPOMIENKY ZO ŽIVOTA NAŠICH KLIENTOV 

 

Pani Anna rozpráva 

Pochádzam z Kútov. Mala som sestru a brata. Mamička bola doma a otecko mal autodielňu. 

Dokonca opravoval auto aj herečke Maríne Kráľovičovej, herečke, ktorá pochádzala zo 

susednej dediny. Za odmenu dostal lístky do divadla. Na strednú školu som chodila 

v Bratislave. Bývala som na internáte. Do školy som chodila rada. Mali sme dobrých 

profesorov a veľa nás naučili. Dodnes si spomínam na profesorku zo psychológie. Bola to 

múdra žena a dodnes mi v pamäti utkvela definícia čo je láska: „Láska je psychologický 

defacto nelogický proces, ktorý bazíruje na esteticko-erotický materializmus, podporovaný 

optickým klamom idealizmu.“ Na každej stretávke spolužiaci chceli, aby som im túto 

definíciu povedala, či si ju ešte pamätám. A ja som im ju vždy pripomenula. A viem ju aj 

teraz a to už desať rokov sme stretávku nemali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príbeh klientky - pani Anny spracovala  Zuzana M., zdroj obrázka: internet 

 

 

 

 

Čo je to láska?... 
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OZNAMY ZA MESIAC FEBRUÁR 

 

„Oslávenci“, ktorí v mesiaci február oslávili 

narodeniny a meniny 

 

Narodeniny: Mária D., Irena D., Eva G., 

Eleonóra H., 

Ivan K., Lýdia K., Edita K., Miroslav M., 

Mária O., Marta S.,  

 

Meniny: Vlasta, Eleonóra, Alexander, Veronika, Gabriela 

Všetko najlepšie! 

 

Vítame nových klientov 

V mesiaci február prišli do nášho zariadenia: 

Mária M., Valéria K., Mária D., Ján B., Helena 

B., Helena O. 

 

 

Smútočné a spomienkové oznamy 

V mesiaci február nás opustili: Bernardína B., 

Dezider M., 

Mária L., Monika Z. 

 

Evidenciu mien zabezpečuje Hana H. 
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Prosba o modlitbu za pokoj a ochranu pred 3. sv. vojnou 

(kto môže, prosím, modlime sa) 

PANE JEŽIŠU KRISTE, SYN OTCA, 

ZOŠLI TERAZ NA ZEM 

SVOJHO DUCHA. 

DAJ, NECH DUCH SVÄTÝ PREBÝVA 

V SRDCIACH VŠETKÝCH NÁRODOV, 

ABY BOLI  UCHRÁNENÉ 

OD SKAZY, NEŠŤASTIA A VOJNY. 

KIEŽBY MATKA VŠETKÝCH NÁRODOV, 

PREBLAHOSLAVENÁ PANNA MÁRIA, 

BOLA NAŠOU ORODOVNICOU. 

AMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana M. 
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MOTIVAČNÝ PRÍBEH - DOMČEK NA VIDIEKU 

Istý muž žil v meste. Na vidieku mal domček, čo zdedil po rodičoch. Rozhodol sa, že ho 

predá. Stretol sa s priateľom básnikom a požiadal ho, aby mu pomohol napísať inzerát, ktorý 

by uverejnil v novinách a na internete. 

„Chcem predať tú búdu, čo mám na vidieku. Veď vieš, ktorú. Napíšeš mi inzerát?“ 

Básnik napísal: „Predám krásnu usadlosť, obklopenú zeleným lesom, kde pri východe slnka 

spievajú vtáci. Cez záhradu zurkoce potôčik s priezračnou vodou. Domček je zaliaty 

slnečným jasom a veranda ponúka osviežujúci tieň. Letné večery tam spríjemňujú cvrčky a 

hviezdy.“ 

Po čase sa básnik stretol s priateľom a spytoval sa: „Tak čo, predal si ten domček?“ 

„Nie,“ odpovedal muž. „Zmenil som názor. Keď som si prečítal tvoj inzerát, pochopil som, že 

vlastním poklad.“ 

Často podceňujeme dobré veci, ktoré máme, a naháňame falošné preludy, ktoré zbadáme na 

televíznych obrazovkách. Dnes sa poobzeraj okolo seba a ceň si to, čo máš: svoj dom, svojich 

drahých, priateľov, na ktorých sa môžeš naozaj spoľahnúť, poznatky, ktoré si získal, svoje 

dobré zdravie a všetky krásne veci vo svojom živote, ktoré sú tvojím najcennejším pokladom. 

Bibiana D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj textu: http://m.saletinirozkvet.webnode.sk/products/domcek-na-vidieku/, zdroj 

ilustračného obrázka: internet 

http://m.saletinirozkvet.webnode.sk/products/domcek-na-vidieku/
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VTIPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PRACH SME A NA PRACH SA OBRÁTIME. PRETO DOMA PRACH 

NEUTIERAM! ČO AK JE TO NIEKTO ZNÁMY?“ 

 

FARÁR: „CHLAPI, CHCEM VEDIEŤ, ČO MÁM ROBIŤ, ABY STE PRIŠLI VŠETCI 

DO KOSTOLA?“ „TREBA NALIAŤ VŠETKÝM, NIE LEN SEBE.“ 

 

„ZLATKO A ČO MI KÚPIŠ 8. MARCA?“ NIČ, VÝPLATU MÁM AŽ 15-TÉHO...“ 

 

„KEĎ JE ŽENA NAHNEVANÁ, TREBA JU OBJAŤ A POVEDZTE JEJ, ŽE JE 

KRÁSNA. POKIAĽ VRČÍ ĎALEJ, USTÚPTE DO BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI A 

HOĎTE JEJ ČOKOLÁDU.“ 

...vtipy pre pobavenie pre Vás pripravili sociálni pracovníci. 

Všetci vidia len to, 

ako veľmi som 

opitý...Ale to, aký 

som bol smädný, si 

nikto nevšimol. 
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Súťaž: všetky správne vyplnené príklady budú zaradené do žrebovania 

o vecnú cenu. V prípade Vášho záujmu, ich môžete odovzdať sociálnym 

pracovníkom do 04.04.2022 

Vypočítajte príklady: 

 56   43  81  72  36  51 

-27      +17       -62        -25      +21      -43 

....... .....  ......  ......      .......      ....... 

 

  34   78   44    27    36    38 

+35  -57  -16  +14  +51  +28 

........     .......     ........      ........     .......      ........ 

 

 58   72   95    65   25   48 

-32       -64  -91  +36  -  5  -39 

.....       ........      .......      .......     .........     ...... 

 

  71    91    34    83    28     17 

+11   -91  +46   -74  +49       +14 

........     ........     ........     .......      ........     ........ 

 

 36    28   43  61 

-19  +28      +44      +11 

.......      ........     ......      ....... 
 

Meno a priezvisko klienta :  ................................................ 

Matematickú súťaž pre Vás pripravila Hana H.  
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                 BLAHOŽELANIE VÝHERKYNI  

                                     Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ČÍSLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Edita A. 

Spracovala Bibiana D. 
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Výzva - Čisté a zdravé prostredie v okolí nášho „PENZIÓNU“ 

Kto by chcel čisté a zdravé prostredie vo svojom okolí? Slušný človek si zaslúži slušné 

prostredie, ktoré je príjemné a harmonické. Morálnu zodpovednosť za čistotu a poriadok 

v okolí našich obydlí máme my všetci. Zapojme sa všetci spoločne do výzvy s cieľom 

dosiahnuť čisté a zdravé životné prostredie.  

DÔRAZNÉ ODPORÚČANIA: 

- udržiavame čistotu a poriadok nielen v interiéry, ale aj v blízkosti „PENZIÓNU“.  

- nevyhadzujeme odpadky, nevylievame tekutiny z okien a balkónov, alebo iným 

spôsobom neznečisťujeme priestranstvo v okolí „PENZIÓNU“ (smeti, odpadky, zvyšky 

z jedál a ovocia, rastliny). 

Na zberanie odpadu slúžia smetné koše na izbách klientov, ako aj v ostatných miestnostiach 

zariadenia. Na zvyšky z jedál a neskonzumované potraviny slúžia zberné nádoby na bio-

odpad, ktoré sú na tento účel viditeľne označené a nachádzajú sa na každom poschodí. Plasty 

sa triedia do zberných nádob so žltým vekom na chodbách zariadenia. Na správne 

separovanie rôznych izbových rastlín a kvetov máme k dispozícii kompostér. 

- nekŕmime holubov, iné vtáctvo a túlavé zvieratá 

Zákaz kŕmenia holubov riešia všeobecne záväzné nariadenia, ktoré sypanie krmiva vtáctvu a 

prikrmovanie túlavých zvierat chápu ako znečisťovanie verejného priestranstva. Štátna 

veterinárna a potravinová správa SR 

upozorňuje na skutočnosť: „Kto takéto nariadenie poruší, dopúšťa sa priestupku a môže mu 

byť uložená bloková pokuta do výšky 33 eur.". Holubí trus okrem toho, že ničí fasádu 

zariadenia, karosérie áut, navyše predstavuje riziko šírenia infekčných chorôb. K nakazeniu 

človeka dochádza bezprostredným kontaktom s chorým holubom alebo jeho vysušeným 

trusom alebo nadýchaním sa prachu v okolí hniezd chorých holubov. 

- nenarušujeme vzhľad a bezpečnosť prostredia, v ktorom bývame a pracujeme 

Vyhadzovaním nepotrebných vecí, odpadkov z okien a balkónov (napríklad zametanie 

sklenených črepov), ohrozuje okoloidúcich ľudí a sediacich na lavičkách pri zariadení. 

V znečistenom prostredí hrozí premnoženie potkanov, čo môže znamenať hroziace 

nebezpečenstvo rôznych ochorení prenosných na človeka. Takéto závažné skutočnosti by 

sme mali brať na vedomie a prispôsobiť k tomu svoje správanie! 
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INFORMÁCIE O SPRÁVNOM TRIEDENÍ BIOODPADU 

Pri triedenom zbere je najdôležitejšie správne triedenie a zodpovedný prístup. 

Zberom bioodpadu spoločne chránime životné prostredie, pretože tieto odpady 

nepôjdu zbytočne na skládku. Zberné nádoby slúžia predovšetkým na 

kuchynský odpad a potraviny - podľa nižšie uvedeného odporúčania.  

Zdôrazňujeme, že pridelená strava, resp. jej neskonzumované časti 

a zvyšky sa zberajú spolu s riadom. 

Kuchynský odpad z obytných miestností odkladáme do 

zbernej nádoby na bioodpad. Je to hnedé 10 l vedierko s 

označením – BIOODPAD, nachádzajúce sa na chodbách 

v blízkosti nákladného („veľkého“) výťahu. 

 

Z týchto nádob sa bioodpad zozbiera a odkladá sa 

do veľkej hnedej zbernej nádoby pri 

„PENZIÓNE“. Následne bude vyvážaný na 

kompostáreň mesta Topoľčany, kde prejde 

kompostovacím procesom. Takto vyrobený 

kompost môžu občania mesta opätovne využiť na 

zúrodnenie pôdy. 

ĎAKUJEME, 

ŽE BIOODPAD TRIEDITE ZODPOVEDNE A POMÁHATE PRÍRODE. 

 

 

 



17 
 

 

ČO PATRÍ DO NÁDOBY NA BIOODPAD? 

 zvyšky ovocia a zeleniny, nespotrebované ovocie a zelenina 

 zvyšky potravín z prípravy jedla 

 zvyšky vareného jedla  

 neskonzumované zvyšky pokrmov a potravín rastlinného alebo živočíšneho 

pôvodu 

 kávové a čajové zvyšky (samostatne alebo v papierovom vrecúšku) 

 vaječné škrupiny 

 starý chlieb a pečivo 

 potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené potraviny (bez obalov) 

 použité papierové utierky a vreckovky (nie vlhčené utierky) 

 kvety, listy, odrezky z rastlín 

 

 

ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY NA BIOODPAD? 

 triedené zložky komunálneho odpadu 

 použitý jedlý olej a tuky z domácnosti  

 obaly 

 kosti 

 exkrementy zvierat 

 cigaretový ohorok 

 nebezpečný odpad 

Výzvu a informačný leták o bioodpade pripravila Bibiana D. 

Zdroj informácii: https://akovybavit.topolcany.sk/zber-kuchynskeho-odpadu.html 

https://akovybavit.topolcany.sk/zber-kuchynskeho-odpadu.html
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Záver: 

DOBRÁ NÁLADA 

Napriek náročnej dobe, ktorú aktuálne žijeme, je nesmierne dôležité nezaoberať sa nonstop 

temnými myšlienkami s negatívnym kontextom, ktoré znehodnocujú náš vlastný aj ten 

vonkajší svet a pohľad naň.  

Mnoho povzbudzujúcich pocitov nám uberá aj večné porovnávanie sa s okolím, čo väčšinou 

vedie k závisti, prípadným pocitom menejcennosti, spochybňovania a to všetko má za 

následok narušenie vlastnej rovnováhy. Preto je nevyhnutné odhadnúť svoje sily a mať 

realistický pohľad na seba aj svoje schopnosti a akceptovať samého seba, v takej podobe ako 

sme. 

Dobrá správa je, že nikto iný nemá vplyv na naše “naladenie” iba my. My sme tí, ktorí 

rozhodujú o svojich myšlienkach a teda aj o následných pocitoch a z nich vyplývajúcej 

nálady.  

Dobrá nálada je stavebný prvok šťastného života. Hoci nikto nedokáže byť permanentne 

šťastný, dobrú náladu sa oplatí živiť. Vieme si ju totiž privodiť aj sami. Spomeňme si, kedy 

sme mali naposledy dobrú náladu a čo bolo jej priamym zdrojom. Skúsme si to predstaviť 

opäť, vcíťme sa do danej situácie a uvidíme, ako  sa nám v okamihu podarí nahradiť 

nepríjemné pocity tými pozitívnejšími.  

Mať priateľov s dobrou náladou, znižuje riziko depresie dokonca o celú polovicu. Ak už 

depresiu máme, takéto priateľstvo dvojnásobne zvyšuje naše šance na uzdravenie. Mať vo 

svojom okolí pozitívne naladených ľudí, však bohužiaľ nestačí. Treba sa naučiť radovať aj z 

čiastkových úspechov a neprepadať skepse. Užitočný je tréning v trpezlivosti a nevypláca sa 

ani snaha byť za každú cenu stopercentný. 

Inšpirácie, ktoré majú potenciál urobiť človeku radosť: 

 

 v miestnosti, v ktorej ste, otvorte okno, pustite k sebe čerstvý vzduch a zhlboka 

dýchajte  

 vypite pohár vody, zacvičte si, vzbuďte v sebe dojem, že pre seba robíte niečo dobré 

 prechádzka po okolí, pri ktorej nájdite niečo, čo vo vás vzbudzuje príjemné pocity 

a sústreďte na to svoju pozornosť  

 usmievajte sa na ľudí 

 konajte dobro, spravte malý dobrý skutok alebo zložte niekomu poklonu či 

kompliment 

 tešte sa z maličkostí a snažte vo všetkom hľadať pozitívnu stránku veci 

 buďte vďační, často si ani neuvedomujeme, akí sme bohatí, pretože pre nás bežné veci 

ako je napr. pitná voda, dostatok jedla považujeme za štandard 

 smejte sa, smiech lieči telo aj dušu 

 uvarte si upokojujúci čaj, ktorý otvorí cestu pozitívnym emóciám 

 siahnite po antistresovej omaľovánke, funguje to 

 buďte optimisti, budete mať viac energie, životnej vitality, chuť veci nielen začať, ale 

i dokončiť. 

(zdroj:https://www.idnes.cz/xman/styl/dobra-nalada-je-nakazliva-rika-studie-ale-spatna-taky-

dodava.A171019_183720_xman-styl_fro)   

                                                                                         Zuzana B. 
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