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Vezmi ma z t�y,
zažni mi svetlo

 v tieto t�avé dni.
Nemám síl

už môj oheň hasiť.
Duša ma páli.

Mám ešte pár prianí,
ktoré chcem splniť.

Na svitaní oči ot�oriť
a s láskou ísť do pokor�.

Na krídlach anjelov
vezmi ma tam,

kde spievajú nebeský� hlasom.
Tam, kde budem vo svetle,

kde duša nezhasne.
Na krídlach anjelov

vezmi ma tam,
kde láska je krásou,

kde t�ár neodchádza s časom,
kde láska je krásou.

Viera nás posúva ďalej

Bola som sklamaná z toho, že lekári nevede-
li nájsť príčinu ani liek. Rozmýšľala som, 

čo robím zle. Prečo sa mi toto deje. Bola som veľ-
mi unavená čoraz viac, nevládala som niekedy ani 
vstať z postele a ísť napríklad na toaletu. Nohy som 
mala väčšinou opuchnuté a každý krok ma bolel. 
O točení hlavy a omdlievaní ani nehovorím. Ako-
by som bola izolovaná od života. V ďalšej klietke, 
tentokrát aj fyzickej. Nikam som nemohla chodiť, 
nezvládalo to telo. Nemohla som sa ani ísť do ku-
chyne najesť. Len ležať na lôžku, nič iné. Na mo-
jom pobyte v nemocnici, mi síce zistili zaseknutý 
nerv v krčnej chrbtici a cystu v hlave čo mohla byť 
tiež príčina, no nie tá podstatná. Aj keď nevedeli, čo 
mi  presne je, bola som rada, keď som odišla. Po 
príchode domov, som si uvedomila, čo robím. Ne-
vládzem, ležím a spím, spím, spím. Toto naozaj ch-
cem ? Keď už som si dokázala vedome nainštalovať  
do mysle sebaprijatie, možno to pôjde aj so zdravím. 
A tak som si každý deň predstavovala, ako behám 
skáčem a som zdravá. Vytvorila som si nové seansy  
a meditácie, ktorými som si chcela nastaviť pod-
vedomú myseľ. To, čo som potrebovala bola viera. 
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Keď som naplno uverila, že som zdravá, lekári prišli 
na príčinu a po čase sme prišli na „liek“. Aj keď to tr-
valo nejaký ten piatok, náhodným vyšetrením zistili, 
čo môjmu telu chýbalo, čo mu bolo. Aj keď už sme 
vedeli, čo mi bolo, otec nechcel veriť tomu, že od-
padávam. Keďže som bola stále na internáte a mimo 
domova. Keď som aj bola doma, tak otec väčšinou 
cestoval a nebol so mnou v kontakte. Raz ale predsa 
sme sa doma stretli a odpadla som mu v aute. Sám 
bol z toho hotový a tak zmätkoval, bolo jasné, že sa 
o mňa bál. Viem to preto, lebo tam bola aj maminka. 
On ma už chcel viezť do nemocnice, ale maminka 
ho ukľudnila, že nič také nie je potrebné, že už vedia 
z čoho to pramení. Myslím, že od toho momentu sa 
začal meniť jeden z jeho postojov. Hneď ako som 
sa prebudila, mi nedával kázne o treste, ale zaujímal 
sa o mňa. Stále mi vravel, že nech to nepreháňam 
s učením a nech myslím aj na zdravie, to čo som 
dlhé roky potrebovala som zrazu mala – prejav jeho 
nezištnej lásky, ktorý som tak chcela zažiť. Myslela 
som si, že po prejave jeho lásky môj život bude lep-
ší a ja budem konečne dobrá. Jeho prejav lásky pri-
šiel však až v momente, kedy som si ten život lepší 
vytvorila a prijala sa za hodnú lásky. Až po mojej 
zmene prístupu k samej sebe nasledovala tá jeho. 
Pochopila som úplne, že môj stav šťastia skutoč-
ne záležal len na mne a nie na jeho uznaní. Bola 
som vďačná, že sa všetko mení, a naozaj sa menilo. 
Občas mi povedal, že ma má rád, a niekedy mi to 
aj dokázal. Najmä tým, keď pre mňa niečo urobil 
bez toho, aby po mne žiadal veci na oplátku. Je to 
rodený obchodník.  Ak za svoju lásku niečo oča-

kávame, nie je to láska, ale obchod. Maminka bola 
už na tom tak, že nemohla zarábať, ja som nevládala 
ani chodiť a tak mi povedala, nech popremýšľam, či 
mi je prednejšia škola, ako môj život a zdravie.

„Mami, ja tú školu chcem.“
„A ujde ti? Čo je podstatné?“
„To, ako sa cítim. Ale ak nebudem mať titul, ne-

môžem pomáhať deťom.“
„Pamätáš, keď ti v Kremnici ďakovali, ako si 

zvládla Anku?“
„Hej.“
„Mala si titul?“
„Nie, ale aj tak prídem o vedomosti.“
„Lepšie zdravý blbec, ako chorý génius. A učiť 

ťa bude aj tak hlavne život.“

Rozhodla som sa uzdraviť. Chodenie do školy by 
mi to neumožnilo, tak som v treťom ročníku preru-
šila štúdium. To, že som odišla zo školy, som neľu-
tovala a neľutujem to dodnes.

Najmä kvôli času, ktorý som mohla naplno ve-
novať sebe. Každý deň som sa zobúdzala s pocitom, 
zdravia a plnej vitality aj keď som mala slabé chvíľky, 
keďže bolesti som mala veľké a aj keď to bol naozaj 
ťažký boj, zvíťazila som. Zvíťazila som, keď som sa 
naučila prestať bojovať. Učila som sa prijímať a od-
púšťať. Prijímať zdravie a odpustiť chorobe. Najskôr 
som sa snažila veriť tomu, že som zdravá.

Nepopierala som svoju chorobu štítnej žľazy, 
svoje odpadávanie atď.. prijala som to a povedala si, 
že to zmením. Začala som držať myšlienkovú diétu. 
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Všetky negatívne myšlienky som postupne vyha-
dzovala a nahradzovala som ich pozitívnymi. Učila 
som sa mať sa rada takú, aká som a prijať sa takú aká 
som v úplnej skutočnosti. A aká som ? Aká je pravda 
o mne ? Samozrejme taká v akú verím. Verím v to, 
že som zdravá, šťastná, milujúca.

Neskôr maminka objednala kapsule, ktoré fungu-
jú na báze opravovania a regenerovania buniek. Už 
by som vyskúšala hocičo (samozrejme okrem liekov 
z farmaceutického priemyslu) a tak som ich začala 
poctivo užívať.

Zo začiatku to akoby dávalo všetko zlé z tela 
preč, a tak som dva týždne v kuse spala a vracala. 
Dokonca mi začali tmavnúť vlasy a rásť obočie, kto-
ré som dovtedy nemala a keď áno tak jemné a blon-
ďavé, tiež sa mi objavilo aj pár chlpov na rukách, 
síce vypadli, ale mala som ich. Nerástli mi chlpy na 
rukách vôbec a na nohách niekedy kúsok a netrval 
deň a už boli preč, bol to dôsledok choroby. Nájdu 
sa v tom aj pozitíva, nemusela som sa depilovať :
D. Po týchto dvoch týždňoch mi začínalo byť lep-
šie, akoby som sa znovu narodila. Tie kapsule mi 
veľmi pomohli. Začalo sa mi upravovať telo, začalo 
byť zdravšie. Po čase som prestala úplne odpadávať  
a dokonca vydržím celý deň na nohách a dokážem 
sa hýbať. Ešte som aj začala cvičiť, znova viem, čo 
to je byť aktívna. Tým, ako som pracovala na odpus-
tení sebe aj iným, na sebaprijatí a učení sa milujúcej 
láske, začal sa mi meniť život. Je čoraz lepší.

Boli dni, kedy som si myslela, že sa už neprebudím. 
Znova som sa ocitla v klietke, od ktorej som nevedela 

nájsť kľúč. Po strate vedomia som sa ocitla akoby na 
inom mieste, na mieste kde je pokoj, mier – harmó-
nia. Iní nechápali moje odpadávanie, ak ma nevideli, 
neverili mi. Na chvíľu som bola znova v kruhu bez-
nádeje a strachu. Naučilo ma to vážiť si život, nikomu 
nedovoliť, aby mi ubližoval. Začala som kráčať po 
ceste lásky. Keď som uverila, že som vyliečená, pri-
šlo sa na príčinu a našli sme „liek“. Po dňoch, kedy 
som nevedela vstať z postele, nastali dni, kedy sa ne-
viem do nej vrátiť. Bola to skúška, či vytrvám. Viera 
je to, čo nás posúva vpred; ide o to, čomu uverí-
me. Začala som tak v sebe pestovať lásku, až to cítilo 
aj moje okolie. Moje telo sa začalo ešte viac meniť  
a rovnako aj moja tvár. Už som necítila nenávisť. Po-
stupne som si vytvárala kľúče od klietok, do ktorých 
som sa nevedomky zavrela. Učila som sa nájsť život 
najskôr v sebe. Všetko po čom som túžila som obja-
vovala v sebe. Pracovala som na každej myšlienke. 
Nad každým nepríjemným slovom som premýšľala, 
či si ho naozaj chcem nechať v mysli. Či si nimi na-
ozaj vytvorím klietku, kde sa budem cítiť uväznená. 
Negatívnosť nás väzní a vidíme len kúsok za klietku, 
láska oslobodzuje a vidíme všetko, čo potrebujeme. 
Vieme sa slobodne presúvať.

Nad okruhom známych som urobila čiaru, čiaru 
pred ľuďmi, ktorí boli plní negativizmu a snažili sa 
mi zmeniť nasilu môj názor na život. Na ich úzkoprsý 
názor. Tiež pred ľuďmi, ktorí boli so mnou len vte-
dy, keď niečo potrebovali, Svoj čas som začala veno-
vať tým, ktorí za to naozaj stoja a chcú. Čas je cenný  
a  netreba s ním mrhať aj napriek tomu, že stále prúdi. 
Naplno som odpustila všetkým, čo neboli takí, akých 
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som ich chcela mať. Ľudia ku mne zmenili správanie, 
lebo aj ja som zmenila svoj postoj k sebe.

Dokonca sa mi jeden zo skupiny chlapcov, čo mi 
ubližovali, ospravedlnil. Už od konca týrania po vyu-
čovaní prešlo asi päť rokov a ja som čakala na zastáv-
ke, odkiaľ ma predtým skoro každé ráno sledovali. 
Prisadol si ku mne muž. Bol mi povedomý, no dosť 
sa zmenil a spočiatku som ho nespoznala. Sedela som 
a on sa mi prihovoril. Povedal:  „Neviem, ako mám 
začať, ale odpusť za to, čo sme ti robili...“

Ani som nestihla zareagovať a už kráčal preč.
V ten moment som už absolútne neľutovala, že 

som ich nechala odísť bez toho, aby ich niekto po-
trestal. Nie som Boh a nepotrebujem súdiť. On si to 
aspoň trochu uvedomil a to mi stačilo, len ten pocit, 
že aspoň tento, to už hádam nebude nikomu ďalšie-
mu robiť. Neskôr som sa dozvedela, že aj tí ostatní 
si ešte niečím ťažkým neskôr prešli. Viem, že jeden 
zomrel na predávkovanie sa, dvaja boli vo väzení 
za krádež, ďalší sa liečil na psychiatrii kvôli fetu  
a ďalší kvôli výčitkám z toho, čo mi robili. Aj na-
priek všetkému, čo sa stalo, som im zo srdca priala 
lásku a všetko, čo im môže byť prospešné. Niekto 
si povie: „No oni ju mlátili a ona im praje lásku?!“ 
Ak by som však priala zlobu, náprava by nenasta-
la. Ich srdcia boli už tak plné strachu, nenávisti  
a menejcennosti. Nevedeli tak šíriť nič iné, než to, 
čo v sebe nosili. Ich činy tak tiež vytvárali len ďal-
ší pocit strachu a menejcennosti v iných ľuďoch. 
Ak by boli plné lásky nemali by takú potrebu. Oni 
sami mali smutný život; pocity z neho a zo svojho 

trápenia si len vylievali na mne. Samozrejme to ich 
neospravedlňuje. 

Iba mne to dáva možnosť viac ich pochopiť. Úpl-
ne som odpustila im a aj sebe, že som s tým vtedy 
nič nerobila. Nezabránila im v tom, aby pokračova-
li. Viem, že to, čím som si prešla, som si pritiahla 
aj svojím spôsobom myslenia. Aj napriek tomu, že 
som už bola zakomplexovaná a ničila som sa, doká-
zala som to zmeniť. Som nesmierne šťastná, že sa 
mi ani raz nepodarilo zobrať si život.

Dnes, keď sa niekto správa ku mne nepekne, sna-
žím sa byť asertívna a v duchu mu posielam lásku. 
Ak dokáže  ubližovať, nemá to v srdci vysporiadané. 
Chýba mu vidieť lásku.

Viem, že život je dar. Možno aj preto som ocho-
rela, aby som sa naučila na poriadok a vážiť si to, 
čo mám, čo som vtedy nevidela. Dnes som šťastná 
a plná síl.

Verím na lepšie dnešky a krásne dni, verím, že 
vždy je o mňa postarané a že sa už nemám čoho báť. 
Verím, že si už nepotrebujem vytvárať klietky, a ak 
sa aj v nejakej ocitnem, vždy nájdem kľúč. Verím, 
že mám vždy na výber. Aj vtedy som mala a dnes 
viem, že som si vybrala tú najlepšiu cestu, cestu  
s láskou. Ďakujem všetkým, z ktorých som si mohla 
vziať príklad, a ďakujem všetkým ľuďom a okol-
nostiam, vďaka ktorým som silnejšia. Ďakujem za 
všetko, čo sa mi stalo, lebo bez toho by som dnes 
nebola tam, kde som. Verím, že svoj život ovládne 
čoraz viac ľudí. Ďakujem, že som, a ďakujem, že 
som SÁM SEBE PÁN...




