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KaÅ¾dý Ä•lovÄ›k má nÄ›kdy &scaron;patnou náladu. Nebo se jen cítí smutný. NÄ›kdy máme dokonce pocit, Å¾e je
v&scaron;echno &scaron;patnÄ›, Å¾e v&scaron;ichni lidí kolem jsou zlí, Å¾e svÄ›t je Ä•ím dál tím hor&scaron;í a hor&scaron;í.
vidíme v&scaron;e Ä•ernÄ› a nikde není svÄ›tlo na konci tunelu.

Nejspí&scaron; z podobného dÅ¯vodu nÄ›kdo zaloÅ¾il server makesmethink.com. Je to stránka, kam lidé pí&scaron;
svoje krátké zku&scaron;enosti, pocity, pÅ™íbÄ›hy, aby potvrdili okolnímu svÄ›tu, Å¾e je&scaron;tÄ› není tak zle, Å¾e na svÄ›
poÅ™ád existuje dobro, pomoc a láska.
PÅ™eÄ•tete si pár následujících postÅ™ehÅ¯ z tohoto webu, urÄ•itÄ› vás potÄ›&scaron;í, pÅ™ekvapí, nebo i rozpláÄ•ou. Z
nÄ›co podobného i vy?
1. Mám nejlep&scaron;ího tátu na svÄ›tÄ›. Je to mámin milující manÅ¾el a úÅ¾asnÄ› se stará o
celou na&scaron;i rodinu. UÄ•il se se mnou, byl na kaÅ¾dém mém závodÄ› (od mých 5 let - dnes je mi 17) a ve v&scaron;em
mÄ› i mámÄ› vÅ¾dycky pomáhal. Dnes ráno jsem nÄ›co hledala v bednÄ›, kde má táta náÅ™adí. Na dnÄ› jsem na&scaron;la
pomaÄ•kaný starý papír. Byl to list z deníku napsán tátovým rukopisem, datovaný mÄ›síc pÅ™edtím, neÅ¾ jsem se narodila: "Je
osmnáct let, jsem alkoholik, který ve &scaron;kole propadá, a mám v trestním rejstÅ™íku záznam za krádeÅ¾e aut. A
pÅ™í&scaron;tí mÄ›síc se mi do seznamu pÅ™ipí&scaron;e i nezletilý otec. Ale pÅ™ísahám, Å¾e ode dne&scaron;ka v&scaron
napravím. Budu dÄ›lat v&scaron;echno nejlíp jak mÅ¯Å¾u, udÄ›lám pro moji holÄ•iÄ•ku cokoli. Budu táta, kterého jsem já nikdy
nemÄ›l." A já dnes mÅ¯Å¾u Å™íct, Å¾e sice nevím, jak to dokázal, ale dokázal to. 2. Jednou jsme se s mým 18 letým vnukem
bavili o tom, Å¾e kdyÅ¾ jsem byla na stÅ™ední &scaron;kole, tak mne na maturitní ples nikdo nepozval, a tak jsem tam
rad&scaron;i ani vÅ¯bec ne&scaron;la. Dnes veÄ•er mi vnuk zazvonil u dveÅ™í, na sobÄ› mÄ›l smoking a &scaron;li jsme na
jeho maturitní ples spolu. 3. Moje 88letá babiÄ•ka je slepá. Její sedmnáctiletá koÄ•ka taky. BabiÄ•ka má svého
slepeckého psa, který jí pomáhá a vodí ji po domÄ› a tak. V poslední dobÄ› jsem si v&scaron;imla, Å¾e pes provází po domÄ› i
koÄ•ku! KdyÅ¾ si koÄ•ka zamÅˆouká, pes ji dovede k misce s jídlem, k bedniÄ•ce na záchodÄ› a tak. PÅ™itom &ndash; tohle ho
nikdo nikdy neuÄ•il. 4. Dnes jsem vdával svou jedinou dceru. PÅ™ed deseti lety jsem byl svÄ›dkem váÅ¾nÄ› autonehody a
vytáhl 14 letého chlapce z nabouraného auta. LékaÅ™i pÅ™edpovídali, Å¾e uÅ¾ nikdy nebude chodit. Dcera se mnou za ním
obÄ•as pÅ™i&scaron;la na náv&scaron;tÄ›vu do nemocnice. Pak tam uÅ¾ chodila sama. Dnes jsem ho vidÄ›l, jak dokázal
nemoÅ¾né - kdyÅ¾ sám pÅ™i&scaron;el a odvedl k oltáÅ™i mou dceru. 5. ChtÄ›la jsem poslat manÅ¾elovi textovku "Miluji
omylem jsem to poslala tátovi. Pár minut nato jsem dostala odpovÄ›Ä•: "Já tebe taky. Táta." Bylo to velice
zvlá&scaron;tní, nikdy by mÄ› nenapadlo tátovi tohle poslat, ale jsem ráda, Å¾e se to stalo. MÄ›li bychom být na sebe
hodnÄ›j&scaron;í Ä•astÄ›ji. 6. Pracuji jako instruktorka znakové Å™eÄ•i. Dnes se mi do kurzu pÅ™ihlásila Å¾ena, které kvÅ¯l
rakovinÄ› byly po&scaron;kozeny hlasivky. Spolu s ní se také pÅ™ihlásil její manÅ¾el, Ä•tyÅ™i dÄ›ti, dvÄ› sestry, bratr, její mat
otec a dal&scaron;ích dvanáct blízkých pÅ™átel. Ti v&scaron;ichni se chtÄ›jí nauÄ•it znakovou Å™eÄ•, jen kvÅ¯li komunikaci s n
Dnes, po &scaron;esti mÄ›sících, za mnou pÅ™i&scaron;el mÅ¯j otec. Bylo to po pÅ¯l roce poprvé. Poté, co jsem mu Å™ekl, Å¾
jsem gay. KdyÅ¾ jsem otevÅ™el dveÅ™e, otec tam stál, mÄ›l slzy v oÄ•ích, obejmul mne, dal mi pusu a Å™ekl: "Je mi to líto, p
mám tÄ› poÅ™ád rád." GRETAhezké, Å¾e?
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