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„Každý človek nosí v sebe hviezdu.
A iba na ňom záleží, či bude dobrá alebo zlá.“
(Baudoulin)
Všetci to dobre poznáme... Keď sa deň pomaly schyľuje ku koncu a stmieva sa, na nebi sa

začína objavovať hviezda za hviezdou, až kým sa nepozrieme na tmavé nočné nebo plné žiariacich

hviezd... Pohľad na túto scenériu je veľmi krásny a tajuplný. Presne tak ako duša človeka. Svet
je akoby to nočné nebo, zatiaľ čo my sme tými žiarivými hviezdami, presnejšie naša duša. Čím je

väčšia tma, tým viac vynikne žiara hviezd. Nemalo by to byť tak aj s nami? Áno, aj ja si

myslím, že každý človek má v sebe svoju hviezdu. On sám, jeho bytie, jeho vlastnosti sú tu na zemi
žiarivou hviezdou na nočnom nebi. Každý človek má právo zažiariť. Otázkou je však ako?
Ja osobne si myslím, že každý človek je už sám o sebe tou najžiarivejšou hviezdou. On už

nepotrebuje urobiť nič. Veď sa len zamyslime nad tým, čím všetkým len človek je. Je to
najdokonalejšia bytosť na tejto zemi. Koľkí si to však uvedomujú? Vždy by sme chceli byť lepší

a lepší, no len pre svoju vlastnú slávu. Najmúdrejší z najmúdrejších a najkrajší z najkrajších.

Mnohí si práve naopak myslia o sebe, že sú hlúpi a škaredí a príliš sa podceňujú. Svojím zmýšľaním
takto v sebe postupom času svoju hviezdu úplne umlčia. Každý z nás však má na svete svoje miesto

a je dôležitý. Keby tu na tomto svete nemal byť, tak sa nenarodí a nie je tu... Existencia duše
človeka nie je náhoda...
Svojím bytím by sme sa mali vždy vo všetkom snažiť konať dobro. Na svete je plno tých,

ktorých hviezda v ich vnútri je na ceste ľahostajnosti voči druhým, na ceste, na ktorej chýba

láska a je plná egoizmu. Často krát si však myslíme, že takýmto ľuďom sa v živote „lepšie darí.“
Ale to je len navonok. V skutočnosti sa to vždy tým, ktorí svoj život riadia klamstvami,

prefíkanosťou a egoizmom, vždy vypomstí. Kto je však teda zodpovední za smer svojej hviezdy vo
svojom vnútri? Odpoveď je jasná. My sami. Áno, s pomocou iných to ide ľahšie, ale najväčšiu
zásluhu máme na všetkom my sami. So svojou hviezdou nosíme v sebe aj svoju

vlastnú vôľu, to rozhodujúce slovo, ktorým môžeme povedať stop a vrátiť sa späť
tam, odkiaľ sme zblúdili a začať znova...

Nech nás teda nič neodrádza od presvedčenia konať dobro a tak dovoliť

zažiariť našej hviezde v tom správnom smere. Nech nás neláka túžba za zlým,

nech nás neodradí ani spoločnosť v ktorej žijeme, či strach...Nebojme sa prebudiť

v sebe hviezdu, ktorá zažiari dobrom a láskou...

-Drobec-

