PREDHOVOR

Keď som vo februári 2015 začala
natáčať videá, ani vo sne by mi
nenapadlo, že raz zo mňa bude youtuberka. Moja dvojička Mayra vtedy mala svoj
kanál na YouTube a všetci mi hovorili, že by som to tiež mala skúsiť.
„Si vtipná,“ vravievali mi kamaráti. „Máš potenciál. Bola by si ÚŽASNÁ!“ Možno
to tak naozaj bolo, ale vtedy som bola hlavne nervózna – príliš nervózna na to, aby
som stála pred kamerou.
Ani nie o rok nato som si uvedomila, že už dávno predsa sama vyrábam veľa vecí.
Zhruba rok predtým, než som začala natáčať videá, som vyrábala organizéry
na make-up, ale nemala som odvahu nechať sa pri tom natáčať.
Napokon som raz bola taká nadšená z rúžu, ktorý som vyrobila úplne sama,
že som nabrala odvahu.
9. februára 2015, deň po mojich dvadsiatych prvých narodeninách, som natočila
prvé video, kde som vyrábala rúž. O dva dni neskôr, 11. februára 2015, som to
video nahrala na YouTube. Mala som veľmi pozitívnu odozvu, a to ma inšpirovalo,
aby som pokračovala. Netušila som, že robiť videá o DIY (skratka angl. slov
Do it yourself – Urob si sám, pozn. red.) bude také ľahké.
Čoskoro som začala premýšľať o slize. Vtedy bolo na YouTube len pár receptov,
nič zvláštne. A vtedy som si predstavila, čo všetko by sa so slizom dalo vymyslieť
a aké všelijaké farby, vône a štruktúry by mohol mať a čo by mohol obsahovať.
Vždy som mala rada prírodné vedy, takže som sa nemohla dočkať, až to všetko
vyskúšam! Dnes tvoria 90 % môjho kanála na YouTube videá so slizom.
So slizom som už natočila toľko videí, že ich ani nedokážem spočítať. Väčšina
ľudí si myslí, že mám dom plný všakovakých druhov slizu, ale vôbec to nie je tak.
Videá natáčam vo svojej izbe, kde sú divákmi moji mladší súrodenci. Keď skončím,

zhrabnú hotový sliz do plastových škatuliek a buď ho donesú do školy a darujú
svojim kamarátom, alebo si ho nechajú. Moja mladšia sestrička už má slušnú
zbierku, ktorá sa stále rozrastá.
Videá so slizom natáčam najradšej – je to rýchle a mám z toho radosť. Tiež som
zistila, že vyrábaním slizu sa zbavujem stresu. Upokojím sa pri tom a prídem na
iné myšlienky.
Keď som začala točiť videá, niektorí ľudia na mňa hľadeli cez prsty, keď že som
už mala vyše dvadsať rokov a hrala som sa so slizom. Mne sa to nezdalo vôbec
zvláštne, pretože som robila len to, čo ma baví. Teraz je zo slizu obrovský hit.
Na YouTube je to najžiadanejšie video! Už veľakrát som počula, že sa ľudia radi
pozerajú na jedno moje video za druhým. Cítim sa šťastná a vďačná za to, čo
robím, a som rada, že aj ďalší už začínajú chápať, prečo som taká zamilovaná do
slizu.
Zistila som pri tom, že ak má človek pre niečo vášeň, mal by sa tomu venovať!
Nemáte tým čo stratiť a nezáleží na tom, čo si myslia ostatní. Nikdy sa
nenechajte nikým odradiť od toho, čo vás baví.
Alebo ešte lepšie: Založte si svoj vlastný kanál na YouTube. Ak ste nervózni
a nemáte na to odvahu, tým skôr by ste to mali skúsiť! Keď si pod svojím
videom prečítam nejaký negatívny komentár, len nad ním mávnem rukou a ďalej
pokračujem v tom, čo robím.
Mali by ste vedieť, že každý úspešný človek sa
niekedy bál. Ak si vy sami nesplníte svoje sny,
nikto iný to za vás neurobí. Máte v sebe toľko
potenciálu, o ktorom ani neviete, tak ho
objavte a využite! Nebojte sa žiť svoj sen!

