Ako vnímam šťasiee
Ako Vnímam Šťastie

Každí z nás má určite čo i len najmenšie tušenie čo je to šťastie alebo radosť či
úsmev alebo smiech. Šťastie nesúvisí stým v akých podmienkach niekto žije alebo ako
vyzerá, či je s niečím spokojní na sto percent, ale súvisí stým ako okolitý svet vníma.
Šťastie je ako každí vieme dar od Boha, len my ľudia sa ho musíme naučiť prijať ako
nám prospešné po celí náš život.
Ak budeme k sebe úprimný, tak určite každí nás niekedy bol šťastný alebo sa aspoň
trošku pousmial popod fúz. Od malička sme sa smiali, tak prečo by sme sa nemali po
celí náš život kým nám zdravie dovolí. Šťastie či sám úsmev sú nákazlivé, a to
znamená že keď sme smutný alebo nám je do plaču z toho ako sa k nám podľa nás
Boh otáča chrbtom tak, nám môže čosi alebo ktosi zachrániť, a to je šťastie či úsmev
niekoho iného. Funguje to tak že sa nás stačí pozrieť

alebo pousmiať a hneď je nám

všetkým na tomto preveľkom svete lepšie a svet je o veľa ružovejší. Nie všetko je
také ako si zozačiatku predstavujeme, ale nám to nemôže od ničoho odradiť ani nijako
de motivovať žiť šťastný život. Šťastie je dôvod byť na tomto dajme tomu nie úplne
dokonalom svete. Ľudia ktorí robia tento svet horším miestom potrebujú viacej ľudí
okolo seba čo robia ten svet lepším miestom pre nás. Takíto ľudia si voľno neberú tak
pre by sme mali my čo svet nekazíme, ale naopak vylepšujeme ho na krajší, ružovejší
a hlavne šťastnejší. Šťastné a veselé zážitky si pamätajte, preto že vám vždy aj tých
najhorších chvíľach vášho životného príbehu napravia náladu a hlavne vás rozveselia.
Keď si všimnete deti a ich tváre tak vám dopne že keď nespia a neplačú tak sú veselé
a plné radosti. Takže my ako deti sme museli byť veselí a plný radosti tiež, tak ak vám
niekto povie že sa nikdy neusmial tak klame sám seba a všetkých okolo seba. Šťastie
je zmysel života a potrebujeme ho pre šťastný život všetci ktorí o neho stojíme a sme
schopní prijať ho do svojho srdca s mierom a s patričnou úctou.
Buďme všetci obyvatelia tohto sveta šťastní a spokojní s tým čo nám život ponúka a
dáva ako dar z nebies. Náš život nám poskytuje veľmi veľa veselých chvíľ a príležitostí
zažiť niečo nečakané či nové. Týchto príležitostí sa nesmieme vzdať ale prijať ich do
svojho života. Radujme sa kým sa to na tomto svete dá a buďme spolu ako jedna celá
šťastná rodina.
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