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642 sdílení

Lida Nechutova

16 hod · 

Stará žena nastoupila do autobusu a posadila se. Na další zastávce přistoupila mladá, podrážděná žena, která si
sedla vedle ženy a praštila ji plnými taškami. Když viděla, že stará žena mlčí, zeptala se jí, proč mlčí a nestěžovala
si, když ji praštila taškami? Babička s úsměvem odpověděla: ,,Netřeba diskutovat a hádat se o něčem tak
nevýznamném, protože moje cesta s tebou je krátká, protože vystoupím na další zastávce..". Tato odpověď si
zaslouží napsat zlatem: ′′Není třeba rozebírat něco tak nepodstatného, protože naše společná cesta je velmi
krátká...". Každý z nás by měl pochopit, že náš čas na tomto světě je tak krátký, že naplnit ho bojem, nesmysly,
argumenty, žárlivostí, nemilosrdností, nespokojeností a neustálým zpochybňováním je směšná ztráta času a
energie. Zlomil ti někdo srdce? Uklidni se. Cesta je velmi krátká. Někdo tě zradil, podvedl nebo ponížil? Uklidni se.
Odpusť. Cesta je velmi krátká. Někdo tě bezdůvodně urazil? Uklidni se. Ignoruj to. Cesta je velmi krátká.
Komentoval něco kamarád, co se ti nelíbí? Uklidni se. Nevšímejte si toho. Odpusť mu. Cesta je velmi krátká. Když
někdo přinese jakékoliv potíže, pamatuj, že vaše společná cesta je velmi krátká. Nikdo nezná délku této cesty.
Nikdo neví, kdy přijde zastávka. Naše společná cesta je velmi krátká. Važme si našich přátel a rodiny. Buďme
vzájemně ohleduplní, laskaví a odpusťme si. Žijme plni vděčnosti a radosti. Naše společná cesta je přeci jen velmi
krátká! Přeji vám příjemnou cestu tímto světem, ať se vám splní vaše sny, znásobí vaše úspěchy a ať si naplno
užíváte toho, s kým jste a chcete cestovat... Usmívejte se v životě a co nejvíce sdílejte se svými společníky.
(Převzato)
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