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Svet nie je čierno-biely 
 

Chcem sa Vás opýtať jednu otázku, chceli by ste mať život plný farieb, ale myslíte si, že je to vo 

vašom prípade nemožné? Tak si prečítajte toto.  

Nikdy som nechápala, keď mi niekto povedal, že nevidí vo svojom živote nič pozitívne. Vravela 

som si, že ja by som si to nikdy v živote nepovedala. Verte mi či nie, mala som ťažké obdobie svojho 

života, aj keď som ešte iba dieťa. Poznáte tu bolesť, keď sa nemôžete ani nadýchnuť a máte ten 

„zvierací“ pocit v hrudi? Mala som ho veľakrát. Nie, nebola som smutná z rozchodu, ani z ničoho 

podobného ako dnešní tínedžeri. Stratila som niekoho blízkeho. Niekomu trvá krátku dobu, dostať sa 

z toho, poplače si, pospomína a život ide ďalej. Ale ja som to nedokázala.  

Vo svete je veľa zla, ale myslíte si, že svet je len dvojfarebný, čierno-biely? Je to smutné, ak si to 

niekto myslí. Treba vidieť pozitíva vo všetkom, netreba sa trápiť maličkosťami, tým nehovorím, aby si 

sa nikdy netrápil, lebo to nie je možné, ale netrápiť sa vecami, ktoré za to nestoja. Len to, že žiješ, je 

krásny dar, to, že si zdravý, že máš rodinu a priateľov, ktorí ťa podržia v horších časoch a tie dobré časy 

s tebou zdieľajú. To, že nemáš nové tenisky alebo najmodernejšie oblečenie, to nestojí za smútok, krik 

a plač.  

Len to, že sa ráno pozrieš cez okno na východ slnka, je niečo neuveriteľné.  

Nie je ľahké prísť o niekoho blízkeho. Či to bol priateľ, rodina, hoci domáce zviera. Každého to 

zabolí. Ale človek, ktorý o nikoho neprišiel, ktorý sa o nikoho nebál, nevie, čo je to láska. Predstavte si, 

keby sme si všetci v rukách fyzicky nosili naše srdcia. Ako by vyzeralo to vaše?  

Raz som počula príbeh o mužovi, ktorý mal to srdce dokonalé. Bez jediného škrabanca, bez 

jedinej trhliny. V meste sa ním každému pýšil a vychvaľoval sa ním. Jedného dňa stretol na ulici starca, 

ktorý mal srdce poskladané z viacerých kúskov, mal ho pozalepované, pozašívané… Muž sa začal 

starcovi vysmievať za to, aké má škaredé a strhané srdce. Starý muž si z toho hlavu nelámal, pozrel sa 

na mladíka a povedal mu: „Ty nepoznáš lásku a nikdy si ju ani nezažil.“ Mladík sa na neho nechápavo 

pozeral a starček pokračoval: „Moje srdce je síce škaredé, ale je to preto, lebo keď som niekoho 

skutočne miloval, dal som mu kúsok zo svojho srdca a ak aj on miloval mňa, na oplátku mi dal kúsok zo 

svojho. Samozrejme, niekedy sa mi ten kúsok nevrátil, preto mám srdce pozalepované, ale podľa toho 

som spoznal pravých priateľov. Nikdy si lásku nezažil, ak tvoje srdce nezažilo žiaden otras.“ Mladík 

nevedel, čo odpovedať, po dlhom mlčaní si odtrhol kúsok zo svojho srdca, a daroval ho starčekovi. 

Starček mu dal kúsok svojho. Počula som, že v najťažších chvíľach svojho života zistíš, kto je pravý 

priateľ a tých by si sa mal držať.  

 Ak počúvaš hudbu, tak si zapni niečo, čo ťa nabudí a započúvaj sa. Hudba je prepojenie umenia, 

lásky, vášne, šťastia i smútku.  

Na nás ľuďoch je zlé to, že nám nikdy nie je nič dobré, na všetko sa ustavične sťažujeme a tým 

neubližujeme iba našej psychike, ale aj všetkým v našom okolí.  

Tešme sa z maličkostí, tešme sa z toho, že žijeme, lebo nikdy nevieme, čo nám život ešte pripraví. 

Ak sa modlíte k Bohu za to, aby ste boli šťastní, tak to je len 50 % úspechu. Musíte aj vy priložiť ruku k 

dielu. A ak sa budete tešiť z maličkostí, zistíte že život je krásny a hlavne plný farieb.  



Nikdy, ani keď som na tom bola naozaj najhoršie, som si nepovedala, že nevidím žiadnu pozitivitu 

alebo že chcem odísť. Aj keď som smutná, plačem alebo mám horší deň, tak si poviem, že je to 

normálne, že je to život. Zráža ťa na zem a potom sa musíš sám zase postaviť a kráčať s rovnou hlavou 

a hlavne nečakať, kým ťa život zase položí, lebo ak na to budeš čakať, tak to príde.  

Takže sa Vás pýtam ešte raz. Chcete mať život plný rôznych farieb? Každý deň iný a pritom 

výnimočný? Tak jedna rada odo mňa ešte raz. Tešme sa z maličkostí, tešme sa z toho, že žijeme,  

Tešme sa z východu slnka.  

Poďme sa spolu na svet pozerať cez ružové okuliare. 


