
Je na nás, ako dokážeme chrániť svoje najvnútornejšie vnútro pred 
vplyvmi moderných démonov. Každý by mal byť opatrný, ak niekoho 
vpúšťa do svojho súkromia. 

 

     Naše vnútro. Naše súkromie. Je to najcennejšie čo máme, a preto by sme si to mali chrániť 
a starať sa oň ako o chrám. Mali by sme si dávať veľký pozor, čo a koho si do svojho života 
púšťame. Pretože ak nám niekto ublíži, dávame sa dokopy veľmi dlho. 

     Sme ľudia, ktorí milujú, sú milovaní, a preto si do svojho života púšťame ľudí nových, 
cudzích. Je to bežné a normálne. Tým sa vystavujeme nebezpečenstvu, že naše najvnútornejšie 
ja bude ohrozené. V dnešnej dobe si berieme až príliš všetko k srdcu. Náš život a existencia na 
tomto svete je postavená na láske a bolesti. Každý jeden z nás chce byť milovaný a nikto z nás 
nechce byť nenávidený. Aj keď sa zdá, že láska je úžasná, tak je veľmi bolestivá. A to vystihuje 
tento citát od ruského básnika Konstantina Dmitrijeviča Balmota: ,,Láska je len obal citov, 
pozlátka, ale jej jadrom je bolesť.“ V každej jednej dobrej veci vo vašom živote sa nachádza 
bolesť. Nemusí byť vždy viditeľná. Spôsobujú to takzvaní moderní démoni. Každý si pod tým 
pojmom myslí niečo iné, no ja si pod tým pojmom predstavím sociálne siete, ohováranie či 
klebety. Všetky tieto tri slová a slovné spojenia sú akýmsi moderným démonom, ktorý nás 
v každodennom živote ovplyvňuje, aj keď si to veľmi neuvedomujeme. Každé jedno zlé slovo 
o vašej osobe sa u vás zachováva, ani neviete ako. Príde nejaká situácia a vám sa vynorí to zlé 
slovo, ktoré ste o sebe počuli no a vy dostanete akýsi blok. Nie ste si sami o sebe istí, začnete 
o sebe pochybovať. No vy v tom momente nič nespravíte, a tak sa posúvate ďalej vo svojom 
živote. Pracujete a konečne nastala chvíľa, kedy si môžete oddýchnuť. Veľa z nás siaha po 
mobile, kde začne prezerať všetky sociálne siete čo existujú: Instagram, Facebook, Twitter no 
a novodobý trend TikTok. Mysleli ste si, že ste sa išli odreagovať, no zrazu vidíte tie všetky 
dokonalé osoby na ešte dokonalejších fotkách. Nevidíte na nich žiadnu chybu, no a začnete sa 
cítiť ešte horšie, ako doteraz. Začnete sa s nimi porovnávať. A to je tá najhoršia vec, čo môžete 
v danom momente urobiť. Porovnávate si vlasy, oči, úsmev, telo, každé jedno znamienko, 
každú jednu pehu. A v každom smere vyhráva tá známa – neznáma osoba. Je perfektná. Cítite 
sa hrozne. Ale bohužiaľ, vám nezostáva nič iné len ďalej pokračovať vo svojom živote. Toto 
porovnávanie a klebety či ohováranie sa s vami ťahá dlhú dobu. Vaše okolie si všíma, že už nie 
ste takí, akí ste bývali. Bude to trvať dlho. Ale nakoniec, jedného dňa vám to bude úplne jedno. 
Nebude vás trápiť, čo si o vás druhí hovoria. Bude vám jedno, akú tá známa – neznáma osoba 
pridala fotku. Viete, že tá fotka prešla mnohými úpravami, aby vyzerala takto. A nikto nevie, 
či tá usmievavá osoba nemá nejaké problémy. Konečne ste prišli na to, že vždy sa nájde niekto, 
kto na vás bude hľadať čo i len tú najmenšiu chybu len preto, aby vám ublížil. Lenže ten 
dotyčný bude mať smolu, lebo vy viete, kto ste a ako vyzeráte a nikto vám ten názor nemôže 
zobrať. Nikto vám nezoberie to, kto ste! Každý sme originál a každý sme krásny. A nech si 
ľudia hovoria čo chcú. Nemali by sme zabúdať, že naše myšlienky majú veľkú moc. Samotný 
psychológ PhDr. Ing. Martin Pospíchal tvrdí: „Keď niečo prežívame, v mozgu sa to mení na 
nervové impulzy a tie dávajú signál ďalším častiam tela, napríklad nadobličkám, z ktorých sa 
uvoľňujú stresové hormóny. Takže zážitok sa mení na nervové impulzy, tie sa menia na nejakú 
hormonálnu cestu a tá ovplyvňuje imunitný systém. Ak stres trvá dlhodobo, môže naše procesy 
v tele ovplyvňovať.“  Ďalej upozorňuje: ,, Najhoršie sú dlhodobo vlečúce sa vzťahové problémy 
alebo iné krízové situácie, z ktorých sa nedá len tak rýchlo dostať.  A práve takéto situácie majú 
veľký vplyv na imunitný systém.“ No a ešte horšie je to, že stres a náročné situácie môžu vyvolať 



aj nádorové bunky. „Výskumy ukazujú, že dlhodobý stres pomáha uvoľňovať v tele látky, ktoré 
pomáhajú nádorovým bunkám pripevniť sa na cievne riečisko, to znamená, že dostávajú kyslík, 
živiny a cestu, ktorá im pomáha ísť niekde inde v tele.“1 

         Myslím si, že nikto z nás nechce kvôli stresu z okolia, moderných démonov prežiť takéto 
veci. Tak si zbytočne nenarušujme to naše najvnútornejšie ja. Ako som povedala na začiatku, 
chráňme si ho a starajme sa oň, ako o chrám. Každý z nás sa pozná najlepšie a vie, čo mu 
pomáha, aby sa cítil lepšie vo svojom tele. Či už je to čítanie, spievanie, tancovanie, prechádzka, 
meditácia, joga, nejaký tréning. Je jedno, čo z tohto robíte, hlavné je, aby vás to robilo 
šťastnými. Počúvajte svoje telo, čo sa vám snaží povedať. Pretože ani neviete, ako vás to vaše 
vnútro chráni.  A robí to najlepšie, ako len vie. Tak mu zbytočne neubližujme a nepridávajme 
viac úloh. Snažme sa mu pomôcť, aby ste si chránili svoje súkromie pred modernými démonmi:     
Nezabúdajte, tá známa – neznáma osoba nie ste vy! Vy nie ste oni a nikdy nebudete. Pretože 
vy ste originál. Nikto na svete nie je ako vy.    
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1 Dostupné na internete: <https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5791/psycholog-martin-pospichal-
myslienky-ovplyvnuju-psychiku-hormonalny-i-imunitny-system>. 
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