Iskanje sreče
Nekoč je živel kralj, ki je imel štiri žene. Nekega dne je zbolel in končal na smrtni
postelji. Zaradi strahu, kaj se bo zgodilo v posmrtnem življenju, je poklical svojo
četrto ženo, da jo vpraša, če bi ona z njim zapustila ta svet in odšla v posmrtno
življenje. To ženo je kralj imel najraje, kupoval ji je nakit, zlato, oblačila in vse, kar
si je želela. Vendar ko jo je kralj vprašal, če bi to zanj naredila, mu je odvrnila le,
da ne more, in odšla. Zato je kralj poklical tretjo ženo, ki jo je ravno tako imel zelo
rad. Z njo se je ponašal in jo razkazoval po drugih kraljestvih drugim kraljem. Ko je
njo vprašal, če bi se mu pridružila v onostranstvu, mu je odgovorila le, da je še
premlada in prelepa, da bi zapustila ta svet in da se želi po njegovi smrti ponovno
poročiti.
V upanju, da se mu bo odzvala, je poklical drugo ženo. Ta je bila vedno
pripravljena, ko jo je potreboval. Ko pa jo je vprašal, če bi z njim raziskovala
posmrtno življenje, mu je odvrnila, da žal še ni pripravljena, da pa bo organizirala
njegov pogreb in bila na njem prisotna, vendar umreti z njim še ne more. Ko je
kralj že obupal, je zaslišal glas: »Jaz bom ostala z vami, moj kralj!« Ko je kralj
dvignil glavo, je videl svojo prvo ženo. Njej je v življenju posvečal najmanj
pozornosti, čeprav je bila vedno ob njem. Ko je prišla bližje, se ji je zahvalil in jo
prosil, naj mu oprosti, ker nikoli ni pomislil nanjo in ker ji ni posvečal pozornosti, ki
si jo je zaslužila.
Ta zgodba se mi je sprva zdela nenavadna, saj govori o bolezni, smrti in
posmrtnem življenju. Vendar ko sem jo pozorneje prebral in o njej razmišljal , sem
pomislil, da bi lahko kraljeve žene primerjal s tistim, kar nas obkroža v življenju.
Tako sem pomislil, da četrta žena predstavlja moje telo, za katerega zmeraj skrbim
in mu posvečam pozornost. Zmeraj se lepo oblečem in skrbim za lep izgled, pri
tem pa pozabim, da je telo minljivo. Tretja žena predstavlja vse materialne stvari,
ki jih imam v lasti: telefon, motor, denar ipd. Nikoli ne pomislim, da nič od tega ne
bom vzel s sabo, saj bodo po smrti vse te stvari ostale in našle novega lastnika.
Druga žena predstavlja moje prijatelje in družino. Vedno so tu, ko jih potrebujem,
zmeraj mi stojijo ob strani in še dolgo bodo z menoj, vendar na koncu bodo tudi
oni izginili. Edino, kar bo vedno z menoj, je moj duh, moja notranja energija, ki me

poganja, ki me vodi skozi življenje. Ta me nikoli ne bo zapustil, ne glede na to, kam
bom šel, se pa mu v življenju najmanj posvečam. Celo življenje nenehno iščem
srečo, vendar je nikoli ne najdem, ker jo iščem v napačnih stvareh. Materialna
sreča je hitro minljiva, vsi trije pojmi mi bodo dali kratek občutek sreče. Moj duh
skriva pravo srečo, vendar nikoli vanj ne pogledam, ne pomislim in se mu ne
posvetim.
Pojem sreče skrivam v sebi, vendar ker si nikoli ne vzamem časa zase in se nikoli
zares ne posvetim sebi, ga tudi ne najdem. Čisto nič materialnega, česar jaz kot
človek ne bi imel, ni potrebno za iskanje sreče. Preden se spet lotim iskanja sreče
v materialnem svetu, si bom vzel čas in pogledal vase. V meni se skriva moja
sreča, samo najti jo moram.
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