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PÅ˜IROZENINY, DEMENCE, PROKRASTINACE
StÅ™eda, 24 Å™Ã-jen 2018

Jo, tak zase jsem o rok starÅ¡Ã-... fujtajbl... A nebo nÃ¡dhera, jeÅ¡tÄ› mne neodstÅ™elili? PÅ™Ã-padnÄ›: vyÅ¡lo mi to, vychÃ¡zÃ
a vÅ¡echno je vlastnÄ› super. PÅ™edstavte si, Å¾e se pÅ™iklÃ¡nÃ-m k tÃ© tÅ™etÃ- moÅ¾nosti :-))). Ano, vzhledem k mÃ©m
heslu, opsanÃ©mu od dÃ-venky Pollyany (uÅ¾ nÄ›kolikrÃ¡t jsem tu o nÃ- psala), Å¾e vÅ¡echno zlÃ©, se nakonec ukÃ¡Å¾e k n
dobrÃ©. TeÄ• jsem napÅ™Ã-klad rÃ¡da - a to Å¾e moooc, Å¾e jsem si pÅ™ed lety vymyslela Kudlanku. A zÃ-skala vÃ¡s.

Asi
byste Å™ekli, Å¾e co je na kudle zlÃ©ho? No - co jÃ¡ se s tÄ›mi Ä•lÃ¡nky natrÃ¡pila...
Nejsem ajÅ¥Ã¡k a nikdy jsem pro to buÅˆky nemÄ›la, takÅ¾e to bylo obÄ•as opravdu
"krvavÃ©". Taky pÅ™iznÃ¡vÃ¡m, Å¾e poslednÃ- cca rok jsem se asi zas aÅ¾ tak moc nesnaÅ¾ila, nÄ›jak nebyly sÃ-ly. Ale uÅ¾
fajn, fakt... Jo, a pak nÄ›kdy i ty rozhÃ¡danÃ© komentÃ¡Å™e... Kdy se docela fajn
lidi vzÃ¡jemnÄ› servou - jen kvÅ¯li tomu, Å¾e zrovna vÄ•era mÄ›li mizernej den, nic
moc jim nevyÅ¡lo a tak to teda dajÃ- seÅ¾rat nÄ›komu na netu... Dyk je nikdo neznÃ¡...
JenÅ¾e - jak asi vÅ¡ichni jste si dÃ¡vno vÅ¡imli, mnozÃ- z vÃ¡s se uÅ¾ znajÃ- jak
manÅ¾elÃ© po pÄ›tadvaceti letech :-)))

Docela
mne ztrÃ¡ta nÄ›kterÃ½ch mrzela, ale je to i tÃ-m, Å¾e Ä•lovÄ›k a jeho nÃ¡zory se obÄ•as velice mÄ›nÃ-,
mnohdy to zavinÃ- nemoci jeho nebo jeho bliÅ¾nÃ-ch. A kdo pak mÃ¡ potom mÃ-t nÃ¡ladu
na recept na super Ä•oÄ•kovou polÃ©vku nebo na nÄ›jakÃ© opaÄ•nÃ© politickÃ© nÃ¡zory?
ChÃ¡pu to - a moc dobÅ™e, ale stejnÄ› tak si Å™Ã-kÃ¡m - proÄ• by mojÃ- tÄ•. hnusnou nÃ¡ladou mÄ›li trpÄ›t jinÃ-? NÄ›kterÃ½
bohuÅ¾el tohle "vlastnÃ- zrcadlo" chybÃ-. Sama si podobnÃ½mi nÃ¡ladami obÄ•as prochÃ¡zÃ-m, kdy si
Å™Ã-kÃ¡m, Å¾e dost uÅ¾ toho bylo, vykaÅ¡lu se na to, nestojÃ- mi to za ty hodiny a
hodiny, co se snaÅ¾Ã-m a nakonec pod tÃ-m nikdo nic nenapÃ-Å¡e... Blbost,
Å¾ejo? UvÄ›domuju
si totiÅ¾, Å¾e i kdybych Kudlanku psala jen "do Å¡uplÃ-ku", je to uÅ¾asnÃ¡
moÅ¾nost stÃ¡rnout bez stÃ¡rnutÃ- - no, bez stÃ¡rnutÃ- a odchÃ¡zenÃ- mozkovÃ½ch bunÄ›k.
Zrovna jsem si udÄ›lala test na demenci, a naÅ¡tÄ›stÃ- jsem proÅ¡la. JenÅ¾e - uÅ¾ jsem
zas naÅ¡tvanÃ¡ - z deseti otÃ¡zek jsem dvÄ› zmrÅ¡ila... BohuÅ¾el, nenÃ- tam uvedeno,
kterÃ©. Asi si ho budu muset udÄ›lat znovu... A je to zas jen ta mÃ¡ nafrnÄ›nost:
jsou na to tÅ™i minuty a jÃ¡ to zvlÃ¡dla za jednu... Blbka... nemyslela jsem...
:-)))
A tak jsem si tam poÄ•etla a docela se pobavila - kouknÄ›te:
Poruchy
pamÄ›ti - hlavnÃ- pÅ™Ã-znaky:

snÃ-Å¾enÃ¡
schopnost uÄ•it se novÃ© vÄ›ci - (ano, uÅ¾ sto let se bezÃºspÄ›Å¡nÄ› uÄ•Ã-m
anglicky)ztrÃ¡ta
orientace, postupem Ä•asu i ve znÃ¡mÃ©m prostÅ™edÃ- - (od dÄ›tstvÃ- jsem schopnÃ¡
zabloudit snad i na WC)poruchy
plÃ¡novÃ¡nÃ- - (jÃ¡ a plÃ¡novÃ¡nÃ-? NaplÃ¡nuju cokoliv! Ale holt nejsou lidi...)bezÃºÄ•elnÃ©
pohyby a Ãºkony - (tak tuhle poruchu asi moc nemÃ¡m, protoÅ¾e i psa drbu
ÃºÄ•elnÄ› - aby neotravoval...)emoÄ•nÃlabilita - pocity Ãºzkosti, podezÅ™Ã-vavosti (pche, to, Å¾e mÄ› nikdo nemÃ¡
opravdu rÃ¡d, Å¾e jsem tu chudinka opuÅ¡tÄ›nÃ¡, to je pÅ™eci fakt, ne? :-))) ztrÃ¡ta
Å¾ivotnÃ- jistoty - (tohle jsem naÅ¡tÄ›stÃ- nikdy nemÄ›la, neb jsem tvor
nevÄ›Å™Ã-cÃ-, a jedinÃ©, co vÃ-m, Å¾e jistÃ½ si Ä•lovÄ›k mÅ¯Å¾e bÃ½t jen tÃ-m, co uÅ¾
bylo)
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Poruchy
koncentrace - hlavnÃ- pÅ™Ã-znaky:

neschopnost
zkoncentrovat pozornost na danÃ½ problÃ©mroztrÅ¾itostnachytÃ¡me
se, Å¾e myslÃ-me na nÄ›co jinÃ©honestÃ-hÃ¡me,
Å™eÅ¡Ã-me nÃ¡slednÃ© problÃ©my zpÅ¯sobenÃ© roztrÅ¾itostÃ-ztrÃ¡ty
vÄ›cÃ-nesplnÄ›nÃÃºkolÅ¯ a termÃ-nÅ¯, z toho plynou duÅ¡evnÃ- rozlady, Ãºzkost a stres

tak tohle uÅ¾ komentovat nemÅ¯Å¾u,
neboÅ¥ to je pÅ™Ã-mo mÅ¯j popis. MÃ¡ celoÅ¾ivotnÃ- charakteristika... Co s tÃ-m nadÄ›lÃ¡m. Nic. Jen
si mÅ¯Å¾u Å™Ã-kat, Å¾e buÄ• jsem dement od narozenÃ-, a nebo jednoduÅ¡e jsou lidi, co i
s tÃ-mhle vydrÅ¾Ã- celÃ½ Å¾ivot.

O prokrastinaci jsem toho pÅ™eÄ•etla
fÅ¯ru - jo, na to jsem lÃ-nÃ¡ zas moc nebyla, stejnÄ› jako na vymÃ½Å¡lenÃ- vÅ¡emoÅ¾nÃ½ch vÃ½mluv. No na to jsem byla vÅ¾
jedniÄ•ka. Dokonce jsem vÃ½mluvy vymÃ½Å¡lela za dÄ›ti, za svÃ© blbÃ© dÄ›ti, kdy napÅ™. Lenka ve druhÃ© tÅ™Ã-dÄ› se jed
vymluvila, Å¾e nemohla udÄ›lat Ãºkol, protoÅ¾e nÃ¡m "uletÄ›la stÅ™echa". V panelÃ¡ku... A taky jsem si vÄ•era koupila super
knÃ-Å¾ku: LENOSTI, BUÄŽ POZDRAVENA! neboli "MalÃ½ manifest s fenomenÃ¡lnÃ-m
ÃºspÄ›chem, kterÃ½ svou autorku mÃ¡lem stÃ¡l mÃ-sto. Neboli o umÄ›nÃ- a nutnosti
dÄ›lat toho v prÃ¡ci co nejmÃ©nÄ›. Autorka Corine MaierovÃ¡ je super baba, super chytrÃ¡, takÅ¾e jejÃ- bestseller obletÄ›l celÃ
svÄ›t, a byl pÅ™eloÅ¾en do
pÄ›tadvaceti jazykÅ¯. Fakt, vÅ™ele doporuÄ•uju vÅ¡em pracujÃ-cÃ-m... No, a teÄ•, mÃ-sto
toho, abych Å¡la spravovat rozdrbanÃ© kalhoty svÃ©ho syna, do Ä•ehoÅ¾ se mi uÅ¾ tÃ½den vÅ™ele nechce, si uvaÅ™Ã-m ka
kouknu na nÄ›jakou tu svou milovanou nahranou Å¡vÃ©dskou Ä•i jinou severskou
detektÃ½vku. ProtoÅ¾e jsem se pÅ™eci tak unavila...

Hele, a na tohle bych zapomnÄ›la:

gratuluju vÅ¡em, co se
taky pÅ™irodili/y Å¡estadvacÃ¡tÃ©ho Å™Ã-jna.
Je to stejnÄ› bezva den pro narozeniny, jako kaÅ¾dej jinej. A jestli se vÃ¡m
nepovede to zrovna v pÃ¡tek oslavit, tak to jde kdykoliv jindy... jak se to
prostÄ› bude hodit, ne? Mj. tÄ›ch knÃ-Å¾ek jsem si koupila vÃ-c, v extra Ä•lÃ¡nku napÃ-Å¡u, pochlubÃ-m se a doporuÄ•Ã-m!!!
d@niela,vaÅ¡e kamarÃ¡dka
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