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Keď sa preberiete zo silvestrovských osláv 
a na kalendári sa zjaví nový rok 2015, 

urobte si chvíľku sama pre seba a pozrite sa na 
veci z inej stránky. Nie, nehovorím, že sa dá od-
pustiť úplne všetko a za každú cenu, ale veľa vecí 
áno – a vždy tým pomôžeme najmä sebe a tým, 
ktorých máme rady. 

Skartujte zlú 
minulosť 
Veľmi často sa stáva, že sa samy za-
motáme do pavučín minulosti a ne-
uvedomujeme si, ako veľmi nám to 
škodí. Negatívne myšlienky, obviňo-
vanie, nenávisť, závisť, odpor nám 
bránia žiť naplno len preto, že sme 
kedysi prežili niečo nepríjemné, zlé, 
niečo, čo nás zranilo a spôsobilo bo-
lesť. Pestujeme si túto burinu a svo-
jimi myšlienkami ju zalievame ako 
kvety v kuchyni na okne, pričom by 
sme mali robiť presný opak. Pýr vy-
trhnúť a odstrániť aj s koreňmi.

Ako zo slepej uličky? 
 „Vďaka odpusteniu sa mení spô-
sob nášho vnímania,“ vysvetľu-
je odborníčka na vzťahy Janette 
Šimková z poradenskej spoloč-
nosti Lifekoučing a pokračuje: 
„Odpustenie nám umožňuje žiť 
spôsobom, ktorý nás nad danú 
situáciu povznesie, a preto sa tá 

Ak máme v živote nejaký problém, ak sa nám nedarí, 
ako by sme chceli, možno sa priveľmi zaoberáme 
minulosťou, myslíme na tých, ktorí nám ublížili 
a vyčítame im to stále dokola. Práve koniec a začiatok 
roka môžu byť tou správnou chvíľou, aby sme to zmenili. 

Odpustite 
a uvidíte! 

situácia mení. Niektorí ľudia majú strach, že 
ich odpustenie vmanipuluje do pozície obete, 
že ich aj naďalej bude niekto zneužívať. To však 
nie je pravda, pretože odpustenie v skutočnosti 
posúva vzťahový vzorec a zmení nielen nás, ale 
aj toho, kto nám ublížil. Každá oblasť, kde sa 
cítime ako v slepej uličke, alebo priestor, v kto-
rom nás niekto znepokojuje, je signálom, že by 
sme mali riešiť odpustenie.“

Buďte k sebe úprimné
Je to paradox, ale na to, aby sme dokázali odpus-
tiť iným, musíme začať v prvom rade od seba. 
„Každý z nás sa už cítil aspoň raz v živote ako 
obeť alebo bol nepochopený, osamelý a opuste-
ný,“ hovorí Janette Šimková. „Je to ľudské a vte-
dy pomáha úprimnosť k sebe samému, aby si 
človek dokázal sám v sebe pomenovať svoje po-
city. Potom vieme hľadať odpovede na otázku, 

Odpúšťanie často bolí, 
ale určite stojí za to! 

 Keď odpustíte, nijako 
nezmeníte svoju 
minulosť – ale na sto 
percent zmeníte svoju 
budúcnosť. Bernard Meltzer
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