
17. Vyzdobte si domov vianočnými a zimnými dekoráciami, 
ktoré máte určite niekde odložené.

Určite aj vy ich máte doma niekde odložené. Niekde v zadnej časti skrine, na najvyššej
polici, v pivnici alebo, možno tak ako my, v posteli pod matracmi. Veru aj staršie ozdoby
vedia nádherne vyzdobiť náš domov. Navyše, okrem toho, že je ekologickejšie vytiahnuť
staré ozdoby, staré ozdoby majú niečo, čo tie nové nemajú. Spomienky.

Ako malému dieťaťu sa mi najviac z našich ozdôb páčila jedna ozdoba – anjelik z lesklej
fólie. Na stromček sme ho vešiavali ako úplne poslednú ozdobu na čestné miesto. Museli
sme to robiť buď obidve naraz so sestrou alebo na striedačku jeden rok jedna, druhý rok
druhá. Neskôr sme privilégium vešania tejto ozdoby prenechali mamine.

Ku každej  vianočnej ozdobe,  ktorú máme doma sa viaže nejaká spomienka, najčastejšie
na osobu, ktorá nám ju podarovala. Drevený vláčik s hračkami od sestry, ktorý je teraz už
na kúsky aj  polepený,  lebo sa páči  aj  synovi a  nedá si  povedať,  že  nie je  na hranie…
Háčkované  ozdoby  od  maminy…  Čiapka  od  spolužiačky…  Vianočný  stromček
z handričiek priviazaných na paličku od synovho bratranca…

Myslím, že nemáme žiadnu ozdobu, ktorú sme kúpili my. Ale mám minimálne jednu, ktorú
som vyrobila sama ešte ako dieťa. Je to výšivka dvoch sviečok so stuhami, ktoré som tento
rok dala do rámika (na fotografii karty k aktivite 17). Som si istá, že ozdôb, ku ktorým
budem mať  nejaký vzťah bude len  pribúdať – najmä preto,  že  syn ich už bude vedieť
vyrábať alebo sa aspoň podieľať na ich výrobe. 

Staré ozdoby mi robia radosť a teším sa ako tie  nové,  ktoré si  ešte len vyrobíme alebo
dostaneme, zostarnú...



34. Nakreslite srdce alebo usmiatu tvár do snehu alebo kriedou na chodník či múr. Možno
tým potešíte niekoho, kto pôjde okolo.

Prechádzate  po  ulici  a  zrazu  zbadáte  niečo,  z  čoho  sa  usmejete.  Alebo  dokonca  až
zasmejete. Čo to bolo, čo ste videli?

Ja  sa  zaručene  usmejem,  keď  vidím  rozkvitnuté  kvety,  keď  sa  na  mňa  usmeje  okolo
prechádzajúci  človek,  keď  vychádza  alebo  zapadá  slnko,  keď  slnko  presvitá  pomedzi
oblaky… To všetko sú však veci,  ktoré nevieme ovplyvniť a  zopakovať.  Preto môžeme
niekoho  skúsiť  potešiť  tým,  že  na  chodník  nakreslíme  niečo  milé  alebo  napíšeme  niečo
povzbudivé.

K mojím najobľúbenejším kresbám v tomto ohľade by patrilo slnko, kvet, srdce, usmiata
tvár   a  pod.  Určité  slová  môžu  priviesť  človeka  na  iné  myšlienky  alebo  zmeniť  uhol
pohľadu. Ponúkam zopár viet.

Verím si.
Odpúšťam si.
Kráčam vpred.
Mám sa dobre.
Starám sa o seba.
Zajtra je nový deň.
Teším sa z každého dňa.
Všetko sa deje v tom správnom čase.
Každá moja myšlienka vytvára moju budúcnosť.



48. Urobte si rodinný koncert. Môžete použiť buď reálne hudobné nástroje alebo čokoľvek,
čo nájdete doma a je bezpečné s tým vytvárať zvuk.

Vianočné koncerty sú veľmi obľúbenou súčasťou Vianoc – či už ide o klasickú, populárnu
alebo ľudovú hudbu. Môžete si vyhliadnuť koncert, ktorý si pôjdete osobne vypočuť, alebo
môžete pohľadať nejaký online prenos. Rovnaké možnosti koncertovania máte v rukách aj
vy. Usporiadajte si vlastný koncert!

Podľa toho, čo máte doma, si vyberte, na čo budete hrať:
• akékoľvek predmety, na ktoré je bezpečné hrať (pokrievky, hrnce, sklenené misky,

drevené varechy, strúhadlá, bubon práčky, taburetka…)
• reálne hudobné nástroje, aké doma máte

Podľa úrovne vašich zručností zvoľte vhodnú formu.
• improvizácia 
• vopred pripravený a nacvičený program 

Sami/samy si zvoľte, pre aké publikum budete hrať.
• koncert pre seba samých – pre tých ľudí, čo hrajú, bez akéhokoľvek publika
• koncert pre členov a členky vzdialenejšej rodiny, ktorú pozvete k vám domov
• online koncert pre členky a členov vzdialenejšej rodiny uskutočnený prostredníctvom

videohovoru – priamy prenos
• online koncert pre vzdialenejšiu rodinu, ktorý zaznamenáte prostredníctvom audio

a video  techniky  a  nahráte  ho  na  nejakú  stránku  alebo  ho  odošlete  cez  online
úložisko

Ak som vás ešte nepresvedčila na usporiadanie vlastného koncertu, tak to snáď dokáže
nasledujúca citácia z Oxfordskej príručky hudobnej psychológie: „Tvorenie hudby prispieva
k pocitu dobrého zdravia, psychického zdravia a dobrej kvality života.“1 2

1 „...music-making contributes to perceived good health, quality of life, and mental well-being.“
2 Coffman – Adamek, 1999 & Vanderark et al. 1983 In Hallam, Susan – Cross, Ian – Thaut, Michael. 2009. The Oxford Handbook

of Music Psychology. Oxford Handbook of Music Psychology. Oxford: Oxford University Press, 2009. 950 p. ISBN 978-0-19-
929845-7.


