
ĽĽĽUUU DDD III AAA    VVV    NNN AAAŠŠŠOOO MMM    ŽŽŽ III VVV OOO TTT EEE ... ... ...    

   Ľudia prichádzajú do našich životov pre nejakú príčinu, na určité obdobie alebo na celý 

ŽIVOT. Ak sa to naučíme rozlišovať, tak budeme vedieť, čo je potrebné urobiť pre nich 

a pre náš vzťah s nimi. 

         111 ...    PPP rrr eee    nnn eee jjj aaa kkk úúú    PPP RRR ÍÍÍ ČČČ III NNN UUU    

   Ak sú niektorí v našom živote pre nejakú príčinu, tak je to vlastne istým vyjadrením na-

šej potreby. 

   Prišli, aby nám pomohli vyriešiť nejaký problém, prišli nám poradiť a podporiť nás po 

fyzickej, emočnej, duševnej alebo duchovnej stránke. Nám sa môže zdať, že nám ich po-

slalo samo nebo, a ono to skutočne urobilo. Sú tu preto, lebo ich my potrebujeme, po-

trebujeme, aby tu boli – pre nás.  

   Neskôr, keď sa už náš problém vyriešil, alebo prišiel čas nechať zvyšok problému na 

nás samotných, tak táto osoba urobí alebo povie niečo, čo ukonči náš vzájomný vzťah.  

   Niekedy táto osoba zomrie. Niekedy jednoducho odíde. 

My si však musíme uvedomiť, že náš problém sa vyriešil, naša potreba sa uspokojila, 

a teda účasť (úloha) tejto osoby v našom živote sa skončila. Naša modlitba bola vypoču-

tá, teraz už musíme vstať a ísť sami, bez jej pomoci. 

         222 ...    NNN aaa    uuu rrr ččč iii ttt ééé    OOO BBB DDD OOO BBB III EEE    

   Niektorí ľudia sú v našich životoch na určité OBDOBIE... boli poslaní na našu cestu ži-

votom na určité OBDOBIE... často zažijeme spolu niečo dobré alebo aspoň príjemné, 

hlavne sa však navzájom od seba niečo naučíme     a naučíme sa pomáhať si... 

   Väčšinou nás títo ľudia naučia niečo, čo sme nevedeli, alebo nás prinútia vyskúšať si 

niečo, čo sme ešte v živote neurobili. Niekedy zažijeme s týmito ľuďmi veľa zábavy...  

avšak to všetko je iba na určité OBDOBIE... 

         333 ...    NNN aaa    CCC EEE LLL ÝÝÝ    ŽŽŽ III VVV OOO TTT    

   Celoživotné vzťahy nám dávajú lekcie na celý život. Musíme týmito lekciami postupne 

prechádzať, a na základe nich budovať tento vzťah, aby bol pevný, a zostal trvalý. 

   Dôležité je učiť sa z týchto lekcií, milovať túto osobu, ale uvádzať do praxe aj to, čo 

sme sa naučili vo všetkých ostatných našich vzťahoch, a uplatňovať to vo všetkých ob-

lastiach nášho života. 

   Nezamieňajme si lásku so zamilovanosťou. Zamilovanosť je slepá a krátkodobá (je te-

da vždy iba „na určité obdobie“). Láska je niečo úplne iné, a priateľstvo tiež! Tie v živote 

človeka môžu byť ako pre nejakú príčinu, tak aj na určité obdobie, ale tiež na celý život. 

Pričom priateľstvo je vlastne iba jednou z rôznych podôb lásky – je tou formou lásky, 

ktorá sa nazýva po grécky fília  (okrem nej sú ešte ďalšie tri druhy lásky: príbuzenská = 

sorgé, erotická, čiže pudová = eros  a kresťanská, čiže všeobjímajúca = agapé).  

 

   Ďakujem Vám za to, že ste súčasťou môjho života, nech už je to pre nejakú príčinu, či 

iba na nejaké obdobie, alebo ste tu so mnou na celý život. 


