Човек је биће створено да самог себе превазиђе

Човек, биће бачено без своје воље и свог знања у океан постојања. Морати постојати,
издржати атмосферски притисак око себе, а опет, изградити и бити вођен сопственим
мишљењем. Храбро и уздигнуте главе корачати кроз живот, бескрајно дуг лавиринт, пун
тајни, пун препрека. Пун замршених путева који воде у пропаст, а само један води ка
остварењу личне среће. И многи су се, изгубљени на овом путу бесконачности времена и
простора уболи на отровно трње ове мирисне, али дивље руже, склизнули са једне од
опасних, стрмих ивица, поклекнувши искушењима.
.

Одувек се у човеку, том савршеном бићу награђеном разумом одвијала вечита борба
гласа разума и гласа срца. Оба тако значајна, кројитељи његовог живота, човекове
звезде водиље. Међутим, исто тако као што човека могу да доведу до катарзе исто тако
могу да га наведу и на лош пут пропасти. Али, опет, све то зависи од човека и његовог
избора. Јер, живот је у суштини, веома једноставан. Човек га компликује само својим
изборима и одлукама. Да ли ће се препустити тренутним искушењима и пролазном
телесном уживању или одолети и стремити ка висинама, ка вишем, божанском циљу
притом следећи своје мишљење, разум, или пак, вероварти свом инстикту и смело
корачати даље. Али, без обзира којом водиљом будемо вођени, важно је само никада се
не предати, наставити даље и после тешког и мукотрпног пада. Јер, човек понекад
преживљава такве ствари да сама чињеница да их је преживео значи не само победу и
избављење него чудо- једно поновно, радосно рађање по милости виших сила. А и сваки
пад, представља прилику да поново почнемо све испочетка, стекавши значајно икуство.
У животу, том бледом одсјају дуговечности неке године постају веома значајне за
човека. Година пунолетства, прве љубави, дипломирања, ступања у брак. И све оне,
заправо, представљају раскрснице у његовом животу. Само један прави пут, са безброј
ћорсокака и кратких улица. И у само једном делићу времена, он мора да направи свој
најважнији избор. На кантар пажљиво да измери жеље свог срца и разума. Да ли ће
провести остатак свог живота пратећи пламичак љубави и пристајати на компромисе,
или ће, пак, рационално ступати крупним смелим корацима у живот победоносно
освајајући свет знања, напретка остваривши пословне висине. И за многе ова одлука
представља велики изазов, јер се можда, једног дана гордо покајемо кад схватимо да у
животу, није све само остварење наше сујете и освајање положаја, већ да је најважнији
трофеј управо искрен загрљај и пољубац вољене особе поред нас. И да наш највећи
губитак не лежи у пословним несугласицама и краховима, већ у томе што смо сами себи,
свесно и познавајући последице, око врата окачили чврсте гвоздене ланце најстрашнијег
осећања самоће.
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Сви ми живимо од снага које носимо у себи, или стичемо уз пут, од стварних добара и
вредности којима располажемо и које можемо да уложимо у живот, и да се
супротставимо свету око себе и искушењима које живот доноси. Али, поред тога морамо
да будемо вођени правим вредностима, да нас не занесе само сјај новца и пролазних
висина, већ да тежимо и ка остварењу своје среће проналажењу љубави, сродне душе.
Јер живот, иако неуједначен и пун неизвесности и препрека, ипак је само један. Стога га
морамо искористити зарад себе и својих правих циљева, уживајући и користећи у сваком
тренутку све оно лепо и корисно што нам пружа.
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