
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AKO NEZHASNÚŤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M I N U L O S Ť 

KEĎ DO MIESTNOSTI POSTAVÍME 
SVIECU, BUDE HORIEŤ.  

Ak však spadne jedna stena, začne prúdiť 
vzduch, ak spadne aj druhá vznikne prievan a 
plameň uhasí. 
PODOBNE JE TO S ČLOVEKOM.  
ABY ČLOVEK NEZHASOL, 
musí mať v živote vybudovaných podľa 
českého psychiatra Maxa Kašparů               
ŠESŤ STIEN.  
PRVÁ STENA predstavuje  to, čo je pred nami.  
Musíme mať nejakú perspektívu, niečo na čo sa 
tešíme.  
ZADNÁ STENA charakterizuje ľudí, o ktorých 
sa môžete oprieť.  
PO NAŠEJ ĽAVICI, bližšie k srdcu, je stena,      
ktorá je charakterizovaná našimi priateľmi.               
I keď ste ženatí a vydaté, netreba žiť v 
manželstve ako v ponorke. Treba mať priateľa, 
pred ktorým si človek môže vyliať srdce.  
PRAVÁ STENA predstavuje tých, s ktorými v 
živote spolupracujeme. Je dôležité,                        
aby na pracovisku boli dobré vzťahy.  
PODLAHA je miesto, na ktorom mám pevne 
stáť a nepozerať sústavne, že tamto by to bolo 
lepšie.  
ŠIESTA STENA JE STROP – veci, ktoré nás 
presahujú - duchovné hodnoty:  
    kultúra, umenie, dobro, krása, viera,  
    láska, nádej – pršia z neba, preto ich 
    dávame na strop.  
 „Budujte tento šesťsten a triasť sa bude kaţdé 
vyhorenie,“  
 

Použitá literatúra :  
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2289/max-kaspar-
budujte-si-v-zivote-svojich-6-stien-a-nevyhorite 
http://www.senior.sk/view.php?cisloclanku=2011102004 
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POUČENIA 
A  

RADY 

pre 
seniorov a seniorky 

nad 65 rokov 
podľa Maxa Kašparů 

kňaza, českého spisovateľa a psychiatra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dbajme, aby nám staroba 
nezanechala vrásky aj na duši, 

keď ich uţ robí na tvári 
Michel de Montaigne 

 

-  hovoriť o nej znamená byť na smiech  

- nikoho to nezaujíma 

- všetci to už počuli veľakrát a možno to 
ani nie je pravda 

- niektorí nás síce súcitne počúvajú, ale 
majú toho dosť.  

 ODPORÚČANIE  
uvedomiť si "STARNEŠ"  

 B U D Ú C N O S Ť 
- o budúcnosti tiež nie je dobré príliš veľa 

hovoriť 

- je nutné sa na ňu pripraviť   
   napr. madlá v kúpeľni a na záchode,  
            optimálne teplo, teplá voda,  
            výťah či doprava po schodoch,  
            zuby, okuliare, čitateľný mobil,            
            načúvací prístroj pre hluchotu...     
            N e d o s l ý c h a v o s ť  
             totiţto nesmierne znervozňuje 
 

 P R Í T O M N O S Ť  
- je pre každého najdôleţitejšia a treba 

ju náležite využiť 

- vždy dodržiavať osobnú hygienu 

          (pravidelný kúpeľ – pretože zápach  
          odpudzuje) 

- zaujímať sa o všetko čo sa vo svete 
deje 

- Vzdelávať sa – čítať knihy, 
časopisy, lúštiť kríţovky, 
hádanky... 

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2289/max-kaspar-budujte-si-v-zivote-svojich-6-stien-a-nevyhorite
https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/2289/max-kaspar-budujte-si-v-zivote-svojich-6-stien-a-nevyhorite
http://www.senior.sk/view.php?cisloclanku=2011102004


ODPORÚČANIA 
NA 

KAŢDÝ  
DEŇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- NEŠETRITE:  
príležitosť využiť veľké úspory už 
nebude, potomkovia to rozhádţu 

 

- Uvedomte si, že  NIE STE 
NAJDÔLEŢITEJŠÍ 

 

- Primerane sa starajte o svoje 
ZDRAVIE 
 

- BUĎTE SAMOSTATNÍ:  
MUŽI: naučte sa variť, prať a pod., 
ŽENY: zvládať aj mužské činnosti 
 

- Majte POZITÍVNE NALADENÝCH 
priateľov  
Kde sa len narieka a nadáva, tam 
nechoďte 
 

- V spoločnosti hovorte primeranou 
intenzitou 

PRÍLIŠ HLASNÁ REČ ODPUDZUJE 
 

- Majte dostatok sebavedomia, povedať: 
"NEMÁM ČAS", čo znamená, buď 
"NECHCE SA MI" alebo  
"SOM NESCHOPNÝ - nič nemusíte 

 

- Majte svoj majetok, byt, peniaze 
ŢIŤ by mal každý za svoje 
PÝTAŤ SI SVOJE PENIAZE JE 
PONIŢUJÚCE 
 

- NENECHAJTE SI HOVORIŤ DO ŢIVOTA,  
nech si mladí nechajú svoje rady pre 
seba 
 

- MLADÝM SA DO NIČOHO NEMIEŠAJTE                 
poraďte iba ak sa spýtajú 
a odpovedajte pokiaľ moţno to, čo chcú 
počuť  
 

-     PRIPUSŤTE, ţe ste sami v minulosti        

urobili veľa chýb  

-     NEPREDSTIERAJTE MLADOSŤ,                  

ani chuť na sex, keď nie je 

-     NEROBTE DEŤOM OBETAVÚ SVOKRU, 

SVOKRA                                         

Starostlivosť o vnúčatá UŢ NIE JE 

POVINNOSŤ 

-     PRIMERANE SA POHYBUJTE           

cyklisti s prilbou a kartou zdravotnej 

poisťovne 

-      e-mail NEPOSIELAJTE MLADÝM, majú 

iný vkus, vzbudzujete súcit 

-     NEPREDVÁDZAJTE SA, je to trápne 

-     OBLIEKAJTE SA PRIMERANE VEKU, nie 

príliš mlado 

 

 

- -   JEDZTE PRIMERANÉ MNOŢSTVO  
-     JEDLA      
-     doprajte si kvalitné potraviny 

 

- NEFAJČTE 
 
- ALKOHOL: 
    pite iba príležitostne a kontrolovane 

- výchova seniorov je nezmysel 
 

- Starajte sa o osobnú hygienu, 
      čistota je veľmi dôležitá,  
      (je potrebná denná kúpeľ, pretože   
       zápach odpudzuje) 
 

- Pravidelne používajte internet,    
majte hobby, zaujímajte sa dianie 
navôkol, čítajte, vzdelávajte sa, 
učte sa cudzí jazyk, cibrujte si 
myseľ, súťaţte, spievajte, 
tancujte ... 

 

KEĎ DOSIAHNETE OSEMDESIATKU, 
UŽ VIETE VŠETKO.                    

AKURÁT SI TO MUSÍTE  
ZAPAMÄTAŤ 

 

George Burns, herec a spisovateľ 
 

 
 


