
Věřím, že mám cíl, doufám, že mám naději... 
Říká se, že každý si píše svůj osud sám. Podle mne je osud spíš něco, jako směs spletitých náhod, 
které se postupně propojují, až jednoho dne vznikne něco jako náš celoživotní příběh, jako kniha s 
bohatým dějem, jako nekonečně dlouhá filmová páska... Abychom si však takový vlastní příběh mohli 
vytvořit, je důležité umět jednu věc. Věřit. Věřit v cokoli, věřit v kohokoli... 

Ruku v ruce s vírou jde naděje. Zářivé světélko na konci tunelu, které se postupně přibližuje a zas 
oddaluje, tmavne a světlá, které, i když o tom má občas každý z nás pochybnosti, nikdy nepomine. I v 
těch nejhorších chvílích máme třebas malounkou naději, která nás může leckdy i zachránit. Záleží 
pouze na tom, jak moc v ni věříme. Naděje nás provází celým životem, setkáváme se s ní každý den, 
každou hodinu, minutu i sekundu. Je součástí všech drobných momentů našeho života. Zrovna v tuto 
chvíli doufají tisíce maminek, že se jejich dítě narodí zdravé, tisíce studentů se vrací domů s nadějí, že 
příští test napíšou určitě lépe a mnoho dalších leží v nemocnici a modlí se, aby se uzdravili a mohli se 
vrátit zpět domů k rodině. V takovýchto a jiných situacích nám naděje a víra opravdu pomáhají a 
troufám si říci, že bychom se bez nich neobešli. Myslím si, že většina z nás má i několik málo cílů, 
které naplňujeme během dlouhé plavby na divoké řece života. Tyto cíle nás podporují a dávají nám 
důvod pokračovat v cestě. Každý z nás si přece přeje a doufá, že jednou něčeho dosáhne, splní si sen, 
který s sebou nosí už od dětství, nebo bude žít šťastně až do smrti. Aby se nám však něco z toho 
podařilo, musíme překonávat své meze, být stateční, nevzdávat se a za každou cenu o svůj cíl hrdě 
bojovat.  

Tím pádem by ke štěstí měla stačit jen tato čtyři hesla: Věřit, mít naději, mít cíl a doufat. Když se 
těmito hesly budeme řídit, můžeme si vytvořit svůj vlastní příběh. Každý věří, doufá a svou naději 
vkládá do něčeho jiného, a proto je každý životní příběh originální. 

Já věřím, že mám cíl, doufám, že mám naději, a postupně si splétám svůj vlastní příběh. 
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