dnes p. prof. husárová

doktora Freuda ...
6. Čo najviac neznášate
a naopak - čo milujete na
ľuďoch?
Milujem humor, vtip, keď vie
človek byť nad vecou, keď
sa dokáže nahlas a chytľavo
smiať, mám rada ľudí, ktorí
sú svojskí, možno aj výstrední alebo čudáci, ale napriek
všetkému verní sebe, páčia sa
mi spontánni, štedrí ľudia plní
energie. Stránim sa večných
sťažovateľov a zachmúrencov, skupáňov a nemám
rada ľahostajnosť v každom
ohľade...v rodinách, v škole, vo
vzťahu k zvieratám, či prostrediu, v ktorom žijeme.
7. Ktorú z navštívených krajín by ste nám odporučili na
výlet a ktorú určite nie?
Pre mňa je Británia a Škótsko
absolútny TOP! Určite choďte
na Škótske výšiny, ak ste
športovo a romanticky založení.
Ak túžite po kultúre a histórii,
Anglicko vás uchváti. Osobne
som bola sklamaná z Brazílie. Rio de Janeiro bolo fascinujúce, ale chýbal mi pocit
bezpečia. Neustále nás každý
varoval pred príšernou kriminalitou, báli sme sa po zotmení
vychádzať z hotela a tiež som
bola zhrozená, ako žalostne
žijú ľudia v slumoch (getách).
8. Čo alebo kto vás v živote
ovplyvnil?

Vždy ma žiaľ, aj chvalabohu,
ovplyvňuje srdce. Najlepšia
kamarátka šla na zdravotnícku
školu, tak jasné, že aj ja! Nikdy
som to neľutovala, napriek
tomu, že som v zdravotníctve
nepracovala. A neskôr..., keď
som mala 18, zamilovala som
sa do Angličana, no po anglicky
som nevedela ani pozdraviť.
Povedala som si, že „Do roka
a do dňa!“ Začala som sa
učiť ako blázon, v jazykovej
škole aj súkromne, neskôr
som odcestovala do Anglicka,
aby som sa svojej láske prihovorila šokujúco dokonalou
angličtinou. Viete si predstaviť,
ako to dopadlo ... Prešli dva
roky, takmer nevedel, s kým
hovorí a moja ENGLISH bola
zúfalo biedna. Odišla som do
Británie ako au-pair a strávila
som tam rok. Zároveň som
diaľkovo študovala na VŠ...No
a potom prišli ďaľšie a ďaľšie
náhody, dobrodružstvá, výzvy
aj trápenia...vždy súvisiace s
tým nešťastným srdcom.
9. K akému poznaniu vás
vaše cesty priviedli?
...že pred sebou samým
neutečieš,
že nič na svete, čo sa tvári dokonalo, nie je dokonalé,

že ľuďom je dobré veriť, hoci
vás všetci presviedčajú o
opaku, že sny sa jednoznačne
a za každých okolností plnia
a hlavne, že: „Všade dobre,
doma najlepšie!”
10. Máte obľúbený slogan,
výrok alebo životné krédo,
ktorým sa pokúšate riadiť?
Už som spomínala, že sa riadim srdcom a nepodceňujem
intuíciu. Ale mám aj obľúbenú
myšlienku, ktorá ma sprevádza
už roky: „Great achievements
involve great risks“ - Ak chceš
veľa dosiahnuť, veľa musíš
riskovať. Často používam
aj výrok: „Life is too short to
drink bad wine“- život je príliš
krátky na to, aby sme pili zlé
víno. No a v Art Academy mám
na nástenke nápis veľkými
zelenými písmenami: „Vždy
maj v živote vlastný plán, inak
sa môže stať, že budeš len
súčasťou plánov iných“.
Za rozhovor ďakuje Anka
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