
Milé študentky, milí  študenti.   

S radosťou vám odovzdávam srdečné pozdravy od našich školských psychologičiek – pani           

Krasulovej a pani Martinkovej. 

Ďakujeme vám za vyplnenie dotazníka spokojnosti a Vaše nápady a námety. Doteraz             

dotazník vyplnilo 322 študentiek a študentov. A ďalšie dotazníky od vás očakávame. Názor             

každého z vás je dôležitý.  

Aj na základe vašich žiadostí a podnetov  rozbiehame OKIENKO DUŠEVNÉHO           

ZDRAVIA. Každý týždeň dostanete od nás psychologičiek jeden článok s odporúčaniami k            

témam, ktoré vás zaujímajú. Takisto sa budeme venovať i jednej téme z oblasti motivácie. A               

dnes to bude téma: 

 POCHVALA!   

Potrebujeme ju všetci a je to tak v poriadku. Vieme ju dať i prijať a medzi dávaním                

a prijímaním  by mala byť rovnováha.  

Pochvala je veľmi príjemná vec, najmä, keď ju počujeme od niekoho, koho názor si vážime. 

Ale povedzme si, kedy ste sa naposledy pochválili sami?  

Niekedy máme tendenciu preceňovať naše neúspechy a podceňovať naše úspechy. Často, keď            

sa stane niečo nepríjemné, povieme si: "Nič neviem, som neschopný/á, to som jednoducho ja,              

nič sa mi nedarí, nič neviem." Ale keď sa nám niečo podarí, máme tendenciu skôr to                

bagatelizovať a priradiť to nejakým vonkajším faktorom alebo náhode: "Ale to nič nebolo, to              

bola len náhoda, neviem, nejako sa mi to podarilo."     

Avšak nie je hanba priznať si i to dobré na nás a uznať, že sa nám niečo vydarilo.. Keď sa                   

naučíme pochváliť aj sami seba, nestaneme sa egoistickí. Naopak zvýši sa nám sebadôvera a              

naučíme sa lepšie vnímať vlastnú hodnotu. Všetci sme ľudia, niekedy omylní, inokedy            

nervózni, ale aj šťastní a nápomocní, máme svoje dobré aj tienisté stránky. Nemusíme byť             

100%-ní, v živote, ani dokonalí, v živote to ani nie je možné. Dokonca o to ani nejde. Len              

robme veci s láskou.  

Skúsme sa preto dnes zamyslieť, v čom sme dobrí, čo nám ide, čo robíme s láskou a                

pochváľme sa. Nebojme sa povedať si: "Som šikovný/á, to sa mi podarilo. Som so sebou               

spokojný/á... "  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


