
              „ PERMANENTNĚ  ŠŤASTNÝ MUŽE BÝT JEN IDIOT“  - Miroslav Plzák  

 

                                                   NIKDO MĚ  NEMÁ  RÁD                                                  

 

- Ten pocit zná každý z nás, i ti, kteří vypadají navenek šťastně, vesele ,optimisticky,bezstarostně 

- Všichni chceme být úspěšní, zajímaví, oblíbení, mít hodně kamarádů, ale ne vždy se to daří a někdy 

máme pocit, že nám nikdo nerozumí, nikdo nás nebere, nikdo nás nemá rád 

- Někdy stačí třeba i maličkost, která nás povzbudí a pesimistické myšlenky zmizí 

- Pokud ale tento negativní pocit přetrvává delší dobu a stává se „ součástí“ našeho života a nás samých, 

máme pocit, že všechno dobré se nám vyhýbá, uzavíráme se stále víc do sebe, prohlubujeme sami 

svou izolaci, je potřeba začít přemýšlet, co s tím můžu dělat a pokusit se to změnit.  

- Všechno je v naší hlavě, my to tak vidíme, my to můžeme začít měnit. 

- Náš pocit, že všechno je špatně, nic se nedaří a nikdo mě nemá rád , není ve 

skutečnosti objektivní realita, je to jen naše reakce na ni . 

POKUD NÁS TRÁPÍ TENTO PROBLÉM DLOUHODOBĚ, MUSÍME SE POKUSIT HO ŘEŠIT!!!!  

MUSÍME CHTÍT HO ŘEŠIT!!! JEN TAK SE DÁ,  I TŘEBA POMALU,  NĚCO MĚNIT a ZMĚNIT!!!!! 

JAK????  

1.Najít člověka, se kterým si o tom můžu promluvit a vyjádřit své pocity, svěřit se !!!! 

2. Někoho, kdo nám poradí, co děláme třeba špatně, co bychom mohli změnit  

3. Někoho , kdo s námi probere „jak na to“ a pomůže nám s realizací 

Může to být:   

- kamarád 

- rodič, příbuzný 

- učitel, ke kterému mám důvěru /vyslechne, může doporučit,další postup,odborníka/ 

/ popř. i prostřednictví schránky, dopis,ve kterém se pokusíš formulovat,  proč se tak 

cítíš, osobní setkání…./                     

- někdo cizí, kdo je ochoten poslouchat , poradit, doporučit, pomoci 

Pokud chceme raději zvolit na začátku anonymní zpověď cizímu člověku, můžeme použít „Linku 
bezpečí“, kde nás vyslechnou vyškolení pracovníci, poradí, popř. doporučí odborníka. 

 

        https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/napis-nam/ 
 

Možnosti jsou 3 

- Mail- můžeš napsat, pojmenovat svůj problém a počkat na reakci 

- Chat-  můžeš konverzovat na chatu 

- Telefon – můžeš anonymně zavolat a probrat svůj problém ústně 

https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/napis-nam/

