
 Aj náhody menia životy 

Sme mladí ľudia, ktorí večne o niečom rozmýšľajú. Premýšľame napríklad aj 

o tom, čo chceme v živote dosiahnuť, čím chceme byť. 

Keď som sa tak zamyslela nad sebou, nad svojou budúcnosťou, narazila som na 

jeden veľký problém. Problém nie je v tom, že by som nemala o nič záujem, ale v tom, 

že ma zaujíma takmer všetko: fyzika, matematika, dejepis, chémia, vesmír, biológia, 

jazyky a aj ekológia.  

Vedela by som si predstaviť, že by som bola chemičkou a  publikujem svoje 

vedecké zistenia v odborných časopisoch a novinách. Páčilo by sa mi pracovať aj 

v oblasti fyziky. Viem si reálne predstaviť,  ako svojím zaujímavým výkladom učiva 

zaujmem študentov, v ktorých vzbudím záujem o štúdium techniky.  Aj práca ekológa 

je pre mňa veľmi atraktívna. Zavriem si oči a predstavujem si, ako diskutujem na 

vedeckej konferencii o globálnych environmentálnych problémoch.  A čo tak  

paleontológa, ako robím vykopávky dávno uplynulých dôb...... no, naozaj neviem, ako 

si mám vybrať medzi toľkými možnosťami? Pre ktoré povolanie sa rozhodnúť, keď 

každé povolanie v sebe ukrýva krásu? 

Nedávno som zažila deň s veľkým D. Našla som to, čo ma naozaj upútalo, 

okúzlilo a zaujalo. Budem astrofyzičkou! A prečo? Celé to začalo ako bežná exkurzia 

do hvezdárne. Najprv sme mali prednášku o elektromagnetizme, potom sme sledovali 

slnko cez ďalekohľad,   zabavili sme sa s legom a vypočuli sme si prednášku 

o alternatívnych zdrojoch energie. A ako sa zvykne hovoriť, to najlepšie prichádza 

nakoniec. Absolvovali sme prednášku o gravitačných vlnách. Ako som sledovala 

prezentáciu, ktorá sa venovala  Einsteinovi, teórii relativity, časopriestoru,  detekcii 

gravitačných vĺn, bola som z minúty na minútu viac a viac očarená. Po tele mi 

prechádzali zimomriavky.  Čerešničkou na torte bolo, keď nám pán profesor ukázal 

animáciu, ako dve čierne diery vo svojom gravitačnom tanci krúžia okolo seba, vždy 

rýchlejšie a bližšie k sebe, až sa nakoniec  zrazia a tým vytvárajú silné gravitačné vlny. 

V tom momente som bola v úžase, ako keby sa na chvíľu zastavil časopriestor. 

Pozerala som sa a snažila sa pochopiť, ako môžu dve také mohutné telesá splynúť za 

zlomok sekundy. To bol ten moment, ktorý rozhodol. 

Hoci som len deviatačka, už teraz viem, čím budem! Budem astrofyzičkou, 

pretože vesmír má svoje čaro, je nádherný, obrovský, očarujúci a fascinujúci. Myslím 

si, že toto povolanie bude pre mňa nielen práca, ktorá ma bude živiť, ale aj vášeň, 

ktorá ma pohltí a najmä budem pre mňa poslaním, ktorým prinesiem pre ľudstvo nové 

poznatky. Chcem pátrať a skúmať skryté pravdy nášho úchvatného vesmíru! Tak  už 

len vykročiť... 

P.S.: Aj Coelho hovorí: „Keď niečo chceš, celý vesmír sa spojí, aby si to 

dosiahol.“         


