Ja a svet okolo
Kto som ja? A čo je vlastne svet?
Som obyčajný chalan, ktorý žije na planéte Zem. Mám veľmi rád život, rád skúšam
nové veci a len tak sa pozerám okolo seba. Najdôležitejší však pre mňa je šport –
futbal, ktorý ma napĺňa, uvoľňuje a vtedy sa cítim úplne slobodný. Mám veľa
kamarátov, s ktorými trávim voľný čas, ak práve nehrám futbal. Vtedy sa túlame po
meste, smejeme sa a robíme niekedy aj hlúposti. Veľakrát sa však prechádzam po
uliciach a rozmýšľam, aký je vlastne tento svet.
A čo znamená slovo svet?
Svet – jedno krátke slovo a obsahuje toho veľmi veľa. Sú to ľudia, zvieratá a rôzne
veci. Ale je to aj vesmír, hviezdy, galaxie, zemeguľa, národy, kontinenty, svetadiely.
Keď zavriem oči, vidím moria, oceány, ale i hory, lesy a lúky. Všetko je také krásne,
farebné, niečo je malé, niečo je veľké, nízke alebo vysoké, biele, ale aj čierne. Vždy
toto celé bolo pre mňa veľkým tajomstvom. Často som dostával a dostávam knihy, v
ktorých zisťujem, čo vlastne zahŕňa slovo SVET. Viem, že sú to aj divy sveta, záhady,
ktoré nás obklopujú, múdra príroda okolo nás. Jeden zdroj definuje svet ako celok
prírody, vecí, miest a udalostí, ktoré sú nám prístupné cez naše zmysly, skúsenosti,
rozum a emócie. Tých skúseností mám zatiaľ ešte menej ako dospelý človek so
svojimi dlhoročnými skúsenosťami.. A viem, že názorov na svet je veľmi veľa a vyvíjali
sa postupne. Známe sú názory napríklad Aristotela, Egypťanov, Platona, Tomáša
Akvinského či Jana Amosa Komenského. Jeden názor však mám aj ja.
Vďaka moderným technológiám vidím dobrú stránku tohto sveta, ale aj tú zlú.
Som smutný, keď si uvedomím, koľko je na svete zla.
Raz som si prečítal otázku: ,,Aký je najnebezpečnejší tvor na planéte Zem?“ Vtedy ma
prekvapila odpoveď: ,,Človek.“ Po čase som zistil, akú pravdu tá odpoveď v sebe má.
Človek a najnebezpečnejší tvor. Zamyslime sa, človek je schopný vyvolať vojnu, je
schopný zabiť blížneho, dokonca vie zákerne ubližovať. Teraz mám na mysli rôzne
formy šikany. Veľakrát som čítal, počul o tom, ako si aj žiaci ubližujú v školách, ako
ubližujú sociálne siete iným ľuďom. Ale vlastne, nie sociálne siete, ale ľudia, ktorí sa
pohybujú v týchto sieťach a sú v nich aktívni. Budem pokračovať, človek vie
nemilosrdne zabiť rôzne zvieratá len kvôli oblečeniu a vôbec sa nezamýšľa nad tým,
že tým zvieratám hrozí vyhynutie. Čo sa mi ešte nepáči? Rôzne továrne, choroby,
ktoré ľudia roznášajú len kvôli svojej nedisciplinovanosti. Dôsledkom toho je aj to, že

teraz ľudia musia byt´ zavretí doma kvôli vírusu, ktorý je aktuálne vo vzduchu.
Prospešné pre tento svet by bolo, aby sa ľudia spamätali, dbali na hygienu. Nebolo by
toľko chorôb, vírusov a bola by dlhšia životnosť. Ďalej existujú rôzne znečistenia
planéty. Keď sa prechádzam po parku alebo po ulici, všade na zemi vidím pohádzané
plastové fľaše, plechovky a iné predmety, preto umiera toľko živočíchov.
Každý človek sa stále za niečím ženie, naháňa bohatstvo, zabúda na svojich blízkych a
neuvedomuje si, že svet nie je ostrov, na ktorom človek žije sám. Prial by som si, aby
sa svet a čas na chvíľu zastavil, prinútil ľudí zamyslieť sa nad sebou, nad vlastným
správaním sa a konaním. Potom by každý zistil, že.....Svet je krásny, je super mať
priateľov, ktorí Ti pomôžu. Každý tvor na tomto svete si zaslúži plnohodnotne a
šťastne žiť. Že najväčším bohatstvom nie je auto, chata, jachta, dom, veľa peňazí, ale
rodina, zdravie a priatelia. Viem, že na každej ceste sa nájdu prekážky, ale spoločne
sa dajú zvládnuť a prekonať. My sme všetci súčasťou jedného sveta, jednej planéty
Zem, tak by sme sa mali o tieto dve veci aj starať.
Chcem, aby aj ďalej v mojich očiach (už nie zavretých) bol svet krásny, farebný,
jednoduchý, plný dobrých a statočných ľudí, ktorí si dokážu navzájom pomáhať a nie
ubližovať.

