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Življenje  nam je  postreglo  z  različnimi  usodami.  Te  pa nas  nenehno  povezujejo  med  seboj. 
Ustvarjajo nam nove priložnosti za življenje, ljubezen, prijateljstva in medsebojna razumevanja.

Sami veste, kako težko je, ko se nam v življenju zgodi kaj hudega. Takrat se počutimo drugače, 
morda spremenjeni,  zapuščeni….. Postane nas strah, da bi ostali brez ljubezni bližnjih,  ljubezni 
in pozornosti prijateljev, znancev…. To so težke preizkušnje v naših življenjih. 

Veliko vlogo v naših življenjih  imajo prijatelji.  To so tisti nam dragi ljudje, ki v naše življenje 
prinesejo ljubezen, toplino in toliko veselja, da polepšajo naša življenja. Prijatelji nam vedno tiho 
stoje ob strani. Nas poslušajo, morda kaj svetujejo ali pa so le ob nas. Že občutek, da nas ima 
nekdo  tako  rad,  da  si  je  pripravljen  vzeti  čas  za  nas,  ko  potrebuješ  nekoga  ob  sebi,  je 
nezamenljiv. 

Bolezen v naša življenja lahko prinese veliko sprememb. Ena takih je lahko tudi, da se nekatera 
prijateljstva lahko začno spreminjati. To ni najboljše, pa tudi boleče je. Vendar so naša življenja 
tako pomembna in dragocena, da se za prijatelje lahko odločamo sami. 

Tudi med nami v klubih po kapi so se razvila lepa prijateljstva. Prijateljstva med nami so morda 
na  neki  način  celo  močnejša,  saj  smo  med  seboj  povezani  ljudje,  ki  bolje  razumemo  drug 
drugega. Vsi smo na veliko srečo preživeli  možgansko kap in vsi vemo, kako je  to. Poznamo 
težave in lepe strani našega novega življenja.  Vsak se na svojstven način spopada s tem, vendar 
imamo veliko skupnega. Vse pa nas druži neskončna volja do življenja in veselje, da v njem še 
vedno lahko sodelujemo. 

Prijatelji so veliko darilo. Vsak izmed nas, ki ima prave prijatelje, je srečen človek. 

Prijatelji  so darilo  naši duši.  Za nas so pomembni  in dragoceni.  Potrudimo se, da bo tako tudi 
ostalo. Ohranjajmo prijateljstva, saj lahko postanejo tako krhka. Včasih lahko kar pozabimo, da 
jih  je  treba  negovati  prav  tako  kakor  vsak  naš  odnos.  Saj  vemo,  da  tudi  rastline  za  lepše 
uspevanje potrebujejo pozornost in nego.

Z ljubeznijo,  pozornostjo  in  negovanjem stikov ohranjajmo  prijateljstva  še naprej.  Vezi med 
nami in našimi prijatelji  bodo tako postajale čedalje močnejše. Vedeli bomo, da v lepih in manj 
lepih časih nismo sami. Imamo nekoga, ki misli na nas in je na našo željo tudi ob nas.

Kljub vsemu kar se dogaja sedaj okoli nas, ne izgubimo poguma in upanja. Počasi se bo življenje  
obrnilo na bolje in nam postreglo z lepšimi stvarmi. 
Vsem nam pa bo veliko laže, če bomo ob sebi imeli svoje ljubljene in pa dragocene prijatelje.


