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Šťastie… jedno slovíčko, ktoré napriek tomu, že nie je dlhé, nám dáva nespočetne
veľa. Keď si ho poviem celkom zreteľne a dôrazne v hlave, vynorí sa mi veľa krásnych
spomienok. Skúste to spraviť so mnou. Cítite to?....Poďme sa spoločne ponoriť do tejto
skrytej veľkosti.
Veľa ľudí v dnešnom svete hľadá šťastie. Niekto ho nájde v osobe, no ona ho môže
zraniť… Niekto ho nájde v peniazoch, ale príde zlý krok, strata a si na dne… Iný ho
nájde vo svojej záľube, ktorá ho po čase prestane baviť… Toto nemôže byť šťastie.
Šťastie musí byť niečo viac ako- jeden okamih, pár rokov… Vnímam ho ako niečo
trvalé, nekonečné… Kde ho potom nájsť, a byť šťastný celý život?
Začnime tým, čo v nás vyvolá ten krásny pocit- byť šťastný…
Máš úsmev na tvári, alebo slzy šťastia? Áno, to je to šťastie, ale nie to trvalé… Pocit
zmizne. Čo je na tomto svete, to trvalé?... Zistíš, že skoro nič. Všetko raz skončí,
padne, premení sa na prach. Ale je tu niečo, čo bolo, je, a aj bude… Už vieš, na čo
myslím? Je to pre niektorých len pocit, iný ju nazývajú zaľúbenosť… Všetko je z časti
správne, ale nie dokonale správne. To slovo je láska. Láska, to jediné trvalé,
nekonečné… A kde je teda tá láska?
Nájdeme ju v ľuďoch, prírode, peknom slove, ale i v tom slove, ktoré sa nám môže
zdať zlé… Také to výchovné slovo, ktoré je povedané s láskou… je v každej chvíli nás
všetkých. Stačí sa pozrieť na svet inými očami…
Ľudia, ktorí nemajú v podstate nič, vedia byť takí šťastní… a tým čo majú povedzme
všetko, častokrát to šťastie chýba… Prečo ľudia, ktorých trápia rôzne choroby, alebo
sú chudobní atď. vedia dať toľko...? Chorý človek ráno vstane, a je šťastný, lebo vstal,
lebo je stále živý. Malé dieťa je šťastné, keď sa s ním hráte, lebo sa cíti byť milované.
Chudobný človek je šťastný, keď mu dáte chlieb, ktorý preňho znamená tak veľa, lebo
vie, že možno vďaka tomu jednému chlebíku nezomrie. Dedko s babkou sú šťastní,
keď vidia svoje vnúčatká…
Buďme šťastní zo všetkého čo máme. Vždy sa nájde dôvod, prečo ním byť. Keď sa to
naučíme, zaručujem Vám, že budeme nesmierne šťastní celý život.
Lebo sa staneme šťastím lásky.

