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Ako vnímam šťastie? To je otázka, ktorú si ľudia pokladajú málokedy. A mali by
častejšie, aby zistili, prečo je každého život dôležitý. Nie je to len obyčajné slovo, je to
priam vec, pre ktorú sa smejeme, alebo plačeme od radosti. Šťastie nás robí
šťastnými. Je to ako spolok, do ktorého sa dostane úplne každý, keď sa stane
šťastným. Pre niekoho môže šťastie znamenať len to, že môže hrať svoju obľúbenú
hru, alebo dostane dobrú známku v škole, za ktorú budú rodičia, ale aj on šťastný. Pre
niekoho šťastie neznamená úplne nič. Jeho život je plný smútku, hnevu, ale aj plaču. Je
to pesimista, ktorý sa uzavrie do seba a šťastie nepozná. Rozpráva sa len sám so
sebou, a preto mu ľudia len málokedy dokážu urobiť radosť. Jeho šťastím sa nestáva
nič. No možno neskôr mu do života príde niekto veľmi usmievavý a priateľský, s
ktorým sa mu začne život plný radosti a smiechu. Niektorí ľudia šťastie poznajú, no
možno naňho zabudli. Nájdu si iné, ktoré ich bude znova robiť šťastnými. Každý človek
potrebuje šťastie. A divili by ste sa, pre koľkých to môže znamenať len to, že si kúpili
svoju obľúbenú čokoládu a v kruhu kamarátov si ju vychutnávajú. No existuje aj iný
druh šťastia. Nemusia to byť len hmotné dary, ale aj radosť či šťastie iných. No
priznajme sa, určite každý z nás bol raz nahnevaný na svoju mamu. Možno preto, že
nám vynadala za zlú známku alebo len to, že nám nedovolila si kúpiť niečo, čo sme v
tej danej chvíli veľmi chceli. No naša mama to robí práve pre nás. My sme len deti a
veľmi sa nad tým nezamýšľame, no skoro každé dieťa je pre svoju matku dar, čiže
najväčšie šťastie. Niektorí ľudia sa chvejú šťastím, keď sú v kruhu spolužiakov a môžu
hrať karty, či vymýšľať rôznorodé pubertálne veci. No a niektorí to šťastie vidia v
svojich záľubách, sú šťastní keď môžu spievať, tancovať, kresliť alebo len prednášať
projekt z predmetu, ktorý ich baví. No a hádajte čo znamená slovo šťastie pre mňa.
Milujem, keď sa so svojou sestrou spoločne bavíme. Spoločne tancujeme, kreslíme,
alebo si rozprávame tajomstvá v našej tajnej....... No nepoviem, čo to je, to by potom
nebolo tajné J. Celý čas sa vám tu tým teda snažím povedať, že šťastie je ako osud.
Prelína sa so šťastím iných a je to vec, pre ktorú žijeme. Moja mama často hovorí, že
žije pre mňa a moju sestru. Takže my sme pre ňu vlastne šťastie. Šťastie je ako kyslík,
ktorý si nevšímame, pretože ho stále dýchame. A aj keď si myslíte, že vo vašom živote
nie je šťastie, mýlite sa. Šťastie je napríklad aj to, že máte čo jesť a máte kde spať.
Takže vždy, keď si budete hovoriť, že nie ste šťastní, spomeňte si na otázku: Ako
vnímam šťastie? Alebo skôr, každý vlastní svoje šťastie, a keď príde ten správny čas,
určite si ho nájde.

