Šťastie
ŠŤASTIE
Keby sme si práve teraz vyhľadali v synonymickom slovníku slovo šťastie,
pravdepodobne by sme si pri ňom prečítali niečo ako blaho či úspech. Tak neviem,
ako synonymický slovník vníma šťastie, ale ja ho vnímam inak.
Pre niektorých ľudí je šťastie náhoda. Príklad - Popoluškin otec dal svojej dcére
oriešok, ktorý keď otvorila, náhodou sa tam objavili krásne šaty. Šťastie pre týchto
ľudí znamená niečo ako udalosť, ktorá sa stala čírou náhodou a oni to nemohli
predpokladať. Šťastie v tomto prípade je ako anjel, ktorý sa zrazu objavil vedľa nich a
oni to neočakávali. PRÍJEMNÁ NEOČAKÁVANÁ UDALOSŤ.
Pre iných ľudí zas pojem šťastie znamená BYŤ ŠŤASTNÝ. Priblížim vám to na príklade
môjho otca. Vysvetľoval mi, že šťastie preňho znamená všetko, čo má. Mal šťastie, že
stretol moju mamu, mal šťastie, že som sa narodila, mal šťastie, že si našiel skvelú
prácu. Ale neuvedomuje si, že toto všetko zvládol sám. Áno, mal šťastie, že mal také
možnosti, ale bez jeho vlastných rozhodnutí by toto všetko nedokázal. Takže keď sa
ma pýtate, čo pre mňa znamená šťastie, tak sa začnem rozhodovať medzi týmito
možnosťami. Ale úprimne musím povedať, že sa neviem rozhodnúť.
Šťastie je 7-písmenkové slovo, ale má veľký význam. Šťastie pre mňa znamená
radosť, ale aj náhodu, potešenie, ale aj prekvapenie. Šťastie je, keď Popoluškin otec
dal dcére oriešky z lásky a ona bola šťastná, že jej splnil prianie a ešte šťastnejšia,
keď sa v škrupinke objavili šaty, ktoré vždy chcela alebo potrebovala. Šťastie je, keď si
tvoja rodina uvedomí, že máš zlý deň, preto ťa nezaťažuje mnohými vecami a ty si
šťastný, že máš takúto rodinu. Že máš rodinu, ktorá ťa rešpektuje, váži si ťa a zaujíma
sa o to, ako sa cítiš. Na takýto typ šťastia sa dá povedať, že aj máš šťastie, aj si
šťastný. Neviem, či na toto existuje špeciálny výraz, ale takto vnímam šťastie ja.
Som šťastná, že som sa rozhodla toto napísať, utriediť si myšlienky a povedať, čo som
napísala kamarátkam a rodine, lebo som šťastná, že ich mám a že oni majú mňa.

