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Ja vnímam šťastie ako zmysel života a ako prioritu v živote, ktorú by mal každý mať. A
ak ho nemá, tak by mal robiť všetko pre to, lebo je veľmi podstatné, ako sa cítime.
Bez neho to je, ako keby nemal život zmysel, keď sa nemôžete na nič tešiť. Cítiť sa
šťastný je najpodstatnejšia časť života. Ja by som bez tohoto pocitu nemohol žiť. A
viem, že ani nikto iný. Šťastie by sme si mali dávať navzájom a nikdy si ho nebrať. Keď
sa cítime šťastní, máme aj zmysel života.
Ja som vďačný za všetko, čo mi život poskytol - mamu, otca, brata, to, kde a ako
žijem, a aj tie zlé veci sú na niečo dobré. Šťastie mi dáva energiu žiť a každý by si ho
mal užiť naplno. Ja som šťastný, ale viem, že niektorí ho nemajú dostatok, tak robím
všetko preto, aby ho mali viac. A mal by to robiť každý z nás, tiež pomáhať tým, čo ho
majú málo. Šťastie je najpodstatnejšia z podstatných veci v živote . Niekedy mám
problém si nájsť niečo, na čo sa tešiť, ale nakoniec si vždy niečo nájdem, čo ma urobí
šťastným.
Čím sme šťastnejší, tým ľahšie k sebe priťahujeme všetko, po čom túžime.
Len my si vyberáme, či budeme šťastní, alebo smutní, lebo len my rozhodujeme o
tom, ako sa cítime a ako veci, ktoré sa nám dejú vnímame, či ako šťastie, alebo
nešťastie.
Počul som príbeh o šťastí, ktorý sa mi veľmi páčil.
Jeden farmár mal koňa a ten mu utiekol. Všetci mu hovorili, že má smolu, ale on im
povedal, možno smola, možno šťastie. Na druhý deň sa mu kôň vrátil s celým stádom
divých koní. Všetci mu hovorili, aké má šťastie a on znova povedal, možno šťastie a
možno smolu. Pár dní na to sa jeho syn snažil skrotiť koňa. Kôň ho však neposlúchal a
zhodil ho na zem a syn si zlomil nohu.Opäť ľudia hovorili, akú má veľkú smolu. Farmár
len zopakoval, možno smolu, možno šťastie. O týždeň na to vyhlásili vojenskú
pohotovosť a každý zdravý muž musel narukovať. Farmárov syn mal zlomenú nohu a
mohol zostať doma pri otcovi. Znovu mu vsetci hovorili, aké to je veľké šťastie. A
farmár na to, možno šťastie a možno smola.

