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SMYSL ŽIVOTA?
(úvaha)


Pod tímto, mě známým spojením, na které se snažím nájít odpověd už nějakou tu dobu představil, jaký je náš úkol na tomto světě a z jakého důvodu tu jsme. Ostaním se třeba vybaví 
Jeho zaměstnání, peníze, láska, či pozitivně působit a zvelebovat život ostatním. Jaký je však skutečný důvod našeho bytí? Můžeme s jistotou říci, že existuje jeden univerzální smysl života, který by měl naplňovat každý z nás? Jak může však existovat jen jeden, každý člověk jej vidí v něčem odlišném, někdo např v práci, druhý v lásce, nebo jsou to všechno jen různé cesty ke společnému cíly nás všech? Proč například takový malíř maluje,skladatel skládá, architekt navrhne překrásnou obrovitánskou katedrálu, které ohromují ostatní do dnes? 
Dělají to snad sami pro sebe? Poté je třeba si položit otázku Jestli by to dělali nadále i vtom případě, že by byli na světě sami..Koho by pak nádherné kamené katedrály ohromovali, v kom by pak nádherné skladby velkých skladatelů vzbuzovali nostalgické či šťastné chvilky v jeho životě?Měla by vůbec všechna tato veškerá práce smysl kdyby nebyla určena ostatním, ale stvořitely? Je možné, že v nás například dvě díla, odlišného druhu např,kresba či píseň, vyvolají stejný vnitřní stav jako je smutek či radost?..Jestli ano, znamenalo by to, že autoři se snaží vyjadřovat cosi podobného z jejich nitra avšak každý svou cestou. Není potom tedy jedno čímonen vnitřní stav, jež se v přeneseném tvaru snaží předat či nechat působit na ostatní, vyjadřují? Jaký je tedy smysl lidského bytí? Souvvisí nějakým způsobem s působením na ostatní lidi? 
Někdo tedy za smysl svého života považuje svou práci..Někdo naopak jen chození do ní za účelem získávání financí na případné zábavy či odreagovaní se od ní…Proč by právě ona nemohla být zábavou, kterou by lidé dělali s nadšením a zaujetím. Není pravda, že právě ti kdo své zaměstnání milovali byli také největší umělci? Může člověk nějak excelovat v něčem co ho nebaví.Proč lidé nadávají ná svá zaměstnání a stěžují si na malý plat,nebyli to právě oni kdo si toto zaměstnání předurčili výstudováním té či oné školy? Není to neustálé stěžování to samé jako kdyby říkali;“že já blbec nešel na něco co mě baví, včem bych mohl naplno rozvíjet svůj talent a zaujetí?Proto si myslím, že podle spokojenosti člověka se svým zaměstnáním poznáme jak dobře poznal sám sebe. 
Myslím, že smysl života se skrývá v poznání sebe sama, protože jedině tak je každý schopen působit správně a naplno prostřednictvím svých činů a skutků na ostatní na zemi.

