Prvý posledný krát
Dnes bol predposledný deň nášho kurzu a to znamená, že aj
posledný verejný denník. Ale zároveň zajtrajší denník bude prvý, po
návrate domov. Stále som zvedavý na návrat domov... No to už
predbieham. Dnes som si pripravil inú tému. Pripravil som si veľké
poďakovanie. Dnes cítim, že to bude najdlhší denník. Ešte sa
pohodlne usadiť a poďme nato.
Začnem hneď z kraja. Matej, ty si proste borec. Športovec, blonďák
a ešte k tomu všetkému teraz budeš perfektne komunikovať. To
bude smrteľná kombinácia. Všetky ženy sveta, traste sa. Ale teraz
vážne. Matej, ty si bol prvý kurzant, s ktorým som sa po príchode
zoznámil. Keď si nato spomeniem, bolo to neskutočne iné ako teraz.
Obaja sme sa snažili zakrývať náš problém, keď sme sa prvýkrát
bavili. Ale teraz je to inak. Veľká zmena. Obaja sa dokážeme
úprimne zasmiať a podporiť. Držím ti palce, aby cez teba neprešiel
žiaden protihráč a podarilo sa ti vstreliť čo najviac gólov. Verím, že
sa v živote budeš venovať tomu, čomu chceš a obetuješ toľkú drinu.
Som rád, že som ťa spoznal. Ďakujem.
Pavel. Prepáč, ale musím to povedať nahlas. Si tu z nás najstarší. Ale
som nesmierne rád, že to nebolo žiadnou prekážkou a dokonale
sme sa spolu zosynchronizovali. Si pre našu partiu neoddeliteľnou
súčasťou. A to nie len z dôvodu, že keď niečo povieš, tak to stojí
zato... Ale si pre nás aj obrovskou motiváciou. Našiel si aj v tomto
veku odvahu vstúpiť na kurz. 99% ľudí by sa nato už vykašľalo,
pretože veľkú časť života s týmto problémom už nejako zvládli
a nepotrebujú sa zmeniť. No ty si k nim našťastie nepatril a dokázal
si, že sa to dá v každom veku. Tvoja rodina a kolegovia budú mať
z teba obrovskú radosť. A tí správny ľudia ti prejavia rešpekt, ktorý si
naozaj zaslúžiš. Som rád, že som ťa spoznal. Ďakujem.
Michal. Máš pred sebou najväčšie množstvo času z nás. Ale zároveň
máš pred sebou veľmi ťažké chvíle. Teraz nemám na mysli iba
pokračovanie Novej Mluvy. Mám na mysli, že najbližšie roky svojho
života budeš musieť urobiť množstvo veľkých rozhodnutí, ktoré
nadobro zmenia tvoj smer. Výber strednej školy, čomu sa budeš
venovať, čo od života očakávaš, čo životu dokážeš obetovať, atď.
Ale teraz, s Novou Mluvou, dokážeš naozaj premýšľať slobodne.

Myslím, že ti poskytla veľké množstvo motivácie a aj síl pre ďalšie
pokračovanie. Dúfam, že v budúcnosti, keď si budem chcieť kúpiť
rybku do akvária... Tak vstúpim do tvojho vlastného obchodu. Rob
to, čo máš naozaj rád a choď si za tým. Som rád, že som ťa spoznal.
Ďakujem.
Dušan, Dušan a znova Dušan. Ty si pozitívne naladený človek,
ktorého nič nevyvedie z tohto smeru. Pozriem sa na teba a vidím
zábavu. Dokážeš všetkých zabaviť svojimi myšlienkami. No hlavne
nás dokážeš všetkých vtiahnuť do svojho sveta a ukázať, že aj zlé
veci sa dajú brať z toho lepšieho hľadiska. Aj keď si povahovo
rovnaký Dušan ako na začiatku, niečo sa určite zmenilo. Síce to
neviem pomenovať, no určite postupom času nato všetci prídeme.
Ešte dlhý čas budem s úsmevom na tvári spomínať na chvíle, kedy
si hovoril o živote poľnohospodára. Som rád, že som ťa spoznal.
Ďakujem.
Evka. Úprimne, u teba vidím najväčšiu zmenu. Síce táto zmena ešte
nie je dokončená, ale si na skvelej ceste. Keď si prvýkrát sedela na
stoličke pred nami, nebola si to ty. Bola to len nejaká Eva, ktorá drží
vo svojom vnútri tú pravú Evku. Tvoj hlas a chovanie neboli tak
prirodzené ako teraz. Keď sa na teba pozriem, cítim z teba
neporovnateľnú pohodu a pokoj. Určite ešte príde veľa ťažkých
chvíľ, ale už teraz si pre svoju rodinu obrovským víťazom. A pre nás
tiež. Som rád, že som ťa spoznal. Ďakujem.
Liduška... Alebo Lidka, ako ťa volám radšej. Aj keď viem, že to
nemáš rada. Baví ma sa na teba pozerať, pretože srší z teba
dobrosrdečnosť a úprimnosť. Hlavne, keď rozprávaš o svojej práci.
Vravíš, že ju máš rada. A ja ti to verím. Veľa ľudí niečo povie, ale
popravde to tak ani nemyslia. Ale v tvojom prípade je to úprimné.
Chceš pomáhať ľuďom, ktorí tvoju pomoc potrebujú. A to je jedna
z najkrajších vecí v živote, keď niekomu môžeš pomôcť a on si to
naozaj váži. Ak raz skončím na psychiatrii, tak sa budem pýtať do
vašej nemocnice. Ale si silná žena, ktorá sa potrebuje pozrieť z času
na čas aj na seba. Spraviť niečo, čo naozaj cítiš. Aj keď okolie bude
hovoriť niečo iné. Ty si najdôležitejším človekom vo svojom živote.
Len ty máš právo riadiť svoje smerovanie. Som rád, že som ťa
spoznal. Ďakujem.

Filip. U teba je to zvláštne. Máš o pár rokov menej, no niekedy mi
prídeš vyspelejší ako ja. Hlavne výzorom. Ja som v tvojom veku bol
oproti tebe chlapček, ktorý sa hrá s gumovou kačičkou vo vani.
Máš pred sebou veľké rozhodnutie. Si v poslednom ročníku, ktorý je
ešte celkom oddychovým. No o pár mesiacov začne väčšia drina,
ktorá určí smerovanie tvojho celého života. Stredná škola, nie je
ďalšia škola po základnej škole. Je to príprava na život, kde sa budeš
musieť častokrát spoliehať len na seba. Verím, že si vyberieš správne
a hlavne podľa seba. Prajem ti otvorenú myseľ pri rozhodovaní. Som
rád, že som ťa spoznal. Ďakujem.
Milý rodičia a samozrejme Gabriel. Vám by som chcel takisto
poďakovať, že ste sa odhodlali vyraziť na túto cestu spolu s nami. Že
ste boli oporou nielen pre vášho blízkeho, ale aj pre nás. Stali ste sa
súčasťou nášho tímu. Som rád, že som vás spoznal. Ďakujem.
A to najlepšie nakoniec. Naši záchrancovia, Evžen s Hankou. Vidím
na vás, že to čo robíte vás baví a naplňuje. Že ste obaja našli svoje
životné poslanie pomáhať podobným ľuďom ako sme my. Sme
veľmi radi, že ste nám všetkým dali možnosť s vašou pomocou
zmeniť svoje osudy k lepšiemu. Cením si ľudí, ktorí vedia pomôcť,
nakopnúť alebo nasmerovať. Ste pre mňa viac ako len tréneri
z kurzu. Som rád, že som vás spoznal. Ďakujem.
Na začiatku bolo povedané, že v týchto denníkoch máme opisovať
pocity z dnešného dňa. Avšak pocit poďakovať vám všetkým bol
vo mne už pár dní dozadu, kedy sa mi zmenil život. S určitosťou viem
povedať, že bez vás všetkých by som to nedokázal a hlavne neužil.
Na tento týždeň budem spomínať ešte veľmi dlho. Ďakujem.
A aby som nezabudol na citát. Myslím, že keď som toľkokrát
spomenul spoločnú silu a spoločné odhodlanie, tak tento citát
bude vhodný na ukončenie prvej etapy našej cesty k lepšiemu
životu:
“Spolu sme silnejší, ako každý sám.“
Walter Payton

