Svijet po mom
Kakav je to svijet u kojem je sreća zaboravljena?
Eto kakav...Ljudi se 1000 puta više trude oko toga da steknu materijalno
bogatstvo, nego ono koje izvire iz duše. Iako i sami znaju da je sreća u malim
stvarima i da njihovu sreću stvara ono što jesu, a ne ono što imaju.

Kakav je to svijet u kojem je ljubav iskrivljena?
Eto kakav...Ljudi sve više ljubav shvaćaju kao neku igru u kojoj ili gube ili
pobjeđuju. U ovom svijetu ljubav je postala slobodna, oslobođena bilo kakve
žrtve, a svima je dobro znano da se za nju, kao i za sve ostalo ipak treba boriti.
Voljeti je sve teže, ljudi se sve više međusobno ne podnose, ljubomorni su i
nezahvalni. U život unose samo mržnju i ljutnju, uopće ne shvaćaju da je
zapravo ljubav ta koja sve pokreće, ostvaruje neostvarivo, omogućuje
nemoguće i očekuje neočekivano.

Kakav je to svijet u kojem je mir samo riječ?
Eto kakav...Ljudi ratuju, ozljeđuju, psuju, žaloste, ismijavaju, siluju...Živčani su i
ljuti. Viču. Šire negativnu energiju. Vlada stres. Osjećaju snagu u tome da
napakoste drugome. Svađaju se i teško im je oprostiti. Žele mir u svijetu, a ni
sami ga ne znaju pružiti. Ali vjerujem, on postoji, negdje duboko u svim ljudima,
samo ga treba pronaći. Da se mene pita kakav bi svijet bio da je po mom, bio bi
drugačiji jer bi trebalo neke stvari promijeniti. Prvo bih udahnula u ljudske
živote zaboravljenu sreću. Vratila bih osmijeh na lice onima koji su ga izgubili
dok su ga tražili. Učinila bih da uvide da je bitnije biti dobar čovjek, nego dobar
potrošač. Ljudsko srce napunila bih ljubavlju, onako iskrenom i neuništivom.
Naučila bih ljude kako voljeti i međusobno se poštivati. Svakome bih pomogla u
pronalasku srodne duše, jer smatram da je svi zaslužuju. Vladao bi vječni mir.
Riječi zlo, rat, mržnja, strah i briga bile bi ukinute kako iz rječnika tako i iz života
svakog živog bića na svijetu. Nitko ne bi uopće znao što je to. Kaznila bih dužne,
a oslobodila nevine, zavila bih rane ozlijeđenima i tješila žalosne. U svakom
slučaju u "svijetu po mom" znalo bi se samo za sreću, ljubav i mir. Možda se
desi pa jednog dana ovaj svijet postane "svijet po mom". Što vi mislite?

