
O ČEM JSEM SNILA A CO SE MI SPLNILO

Když jsem "byla malá, tak jsem si přála opravdu hodně věcí.  Skoro vše se mi splnilo,až na

některé výjimky. Ted už jsem starší a vím, že některá moje přání nebyla důležitá.

Nyní bych si přála,abych mohla být se svojí rodinou. Jsem, totiž v DPL a odloučená od rodiny.

Já  to  chápu,  proto  jsem tu  klidná.  Jsem tady kvůli  tomu,  abych dokončila  osmou  třídu  s  lepším

prospěchem, dostala se dále na školu a také zvládla vyřešit některé své problémy.

Moje rodina je na mne velice hodná. Chtěla by mi splnit vše o čem sním. Splnilo se mi to, že

jsem až nyní doopravdy poznala svoje nejbližší a postupně,si s nimi začínám rozumět. Dříve to byly

samé hádky a občas jsem dostala pěkných pár pohlavků. Nyní ovšem více přemýšlím a začínám chápat,

co  po mně dospělí  vůbec chtějí.  Bylo mojí  vinou,  že  jsme se  stále  hádali.  Nic  jsem si  nenechala

vysvětlit a musela jsem si stále stát za svou pravdou.

Chtěla bych se změnit, být lepší. Vím, že to se mnou rodiče myslí dobře. To co jsem si přála,se mi

splnilo. Změnil se můj vztah k rodině. Není to dokonalé, ale lepší než předtím. Splnilo se mi také to, že

jsem našla kamarádky, které mám ráda, a které mi pomáhají. Chceme napravit věci, které jsme v životě

pokazily. Moje nejlepší kamarádka se jmenuje Markéta. Vzájemně si pomáháme, aby se nám naše přání

splnila.

Chtěla bych mít dobrý vztah s otcem, který s námi v rodině nežije. Čekám, že se mi i toto

jednou splní. Spravit rozpadlou rodinu se mi asi nepodaří, ale rozumět si se všemi svými nejbližšími

o to bych se chtěla pokusit. To je moje největší přání.
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