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16.

Fogadd el a csodákat

A boldogság mindig ajándék,
a boldogság mindig csoda.
A csodát nem lehet kiharcolni.
A csodák megtörténnek.
A csodák meglepnek minket.
Bizony, ma is vannak csodák!
A csodák mindig a mennyből érkeznek.
Ölünkbe hullanak.
Ki kell tárni a kezünket,
hogy elkaphassuk ezt a égből küldött ajándékot.

Minél inkább el akarjuk érni a boldogságot,

annál kevésbé sikerül.

Nem szabhatom meg, hogy mi tegyen boldoggá.

88
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Boldoggá tehet, 
ha valamit sikerül megoldanom, 
vagy ha olyasmit tudok meg, 
ami mélyen megérint.
Boldoggá tesz, ha szeretek, 
ha a szeretet mellett döntök.

Sokan úgy akarják birtokolni a boldogságot, mintha jo-
guk lenne rá. Elfelejtik azonban, hogy a boldogságot csak 
ajándékba kaphatják. Csak akkor tölthet el az öröm, ha 
ajándékként fogadom el. Megismerhetek nagyon sok ér-
tékes embert, ám ha nem fogadom el őket ajándékként, 
nem tudok örülni közelségüknek.

Nagy vagyonra, mérhetetlen anyagi jólétre tehetek 
szert, mégsem ez tesz boldoggá.

Az öröm és a meglepetés édestestvérek.

Az öröm váratlan vendég,

megjelenik akkor is, ha rugalmasan elfogadom,

ami a terveimet hirtelen meghiúsítja,

ha a nem várt eseményre is rámondom:

köszönöm, ez így is jó.
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Aki pontosan megtervezi az életét, hogy minden úgy 
történjen, ahogyan szép sorban meghatározta, egyfajta 
nyugalomra lelhet. Az öröm azonban éppen akkor buk-
kan fel, amikor valami előre nem látható dolog történik; 
ha hosszú idő után újra felhív egy barátom, ha a Nap 
egyszer csak áthatol a ködön, ha egy probléma magától 
megoldódik, ha nem várt jó hír érkezik.

A boldogság időnként meglep bennünket, kinyújtja fe-
lénk a kezét anélkül, hogy bármit is tettünk volna érte. 
Ha nyitottak vagyunk Isten meglepetéseire, megenged-
jük, hogy átöleljen minket a nem várt öröm.

Humorra van szükségünk ahhoz, hogy az életet – ame-
lyet állandóan korlátok közé szeretnénk szorítani – újra 
és újra úgy fogadjuk el, ahogyan a pillanat felkínálja, 
időnként zűrzavarosan, a legtöbbször váratlanul; ráadá-
sul áthúzza a leggondosabban megalkotott terveinket.

Az élet mindig kockázatot jelent. Minden találkozás al-
kalmával kockázatot vállalok. Minden döntés kockázat. 
Ha valami mellett döntök, sohasem tudom előre, hogyan 
végződik az egész. Aki viszont sohasem dönt, s mindig 
előre be akarja biztosítani magát, elszalasztja az életet. 
Aki elszalasztja vagy megtagadja az élet különleges le-
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hetőségeit, annak elcsökevényesedik és megmerevedik 
a lelke.

Aki irtózik az ismeretlentől,
az soha nem nő fel, nem ismeri fel saját erejét.
Aki csak a kötelező szolgálatot teljesíti,
attól nem lesz boldog.

Bár kényelmes az élete,

egyre unalmasabbá válik.

Ha szélesre tágul a látóhatárunk,
akkor megpillanthatjuk az újat!
Csak a nyitottság teszi szabaddá a lelkünket.
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