Máme šťastie
Šťastie je už len to, že sa ráno zobudíme a vidíme svet ,pretože veľa ľudí takúto
možnosť nemá. Veľa ľudí trpí tým, že nevidia, nepočujú alebo nerozprávajú.
Máme šťastie ,že sa každé ráno zobúdzame a každý večer zaspávame v teplej mäkkej
posteli, pritom niekoľko ľudí býva na ulici a spí na špinavej zemi. Je šťastie že môžeme
z tej postele vstať a chodiť, veľa ľudí totiž nemôže chodiť a sú pripútaní k vozíku.
Máme šťastie, že sme zdraví a že máme dobre vyvinuté zdravotníctvo oproti
niektorým krajinám. Ľudia v chudobných krajinách denne umierajú v nemocniciach na
choroby ako chrípka ,a pritom my vyležíme takéto choroby za pár dní doma.
Môžeme byť vďační a radi, že máme čo jesť a piť .Napríklad takí ľudia v Afrike denne
nemajú čo jesť a piť a často kvôli tomu aj zomierajú. Sú radi ,keď raz za čas nájdu
nejakú vodu alebo korienky, aby zahasili smäd a zahnali hlad.
Je šťastie, že máme v našej krajine mier, pretože to nie je vo všetkých krajinách
samozrejmosť.
Máme šťastie, že máme možnosť vzdelania sa, pretože v niektorých krajinách sa deti
nemôžu vzdelávať kvôli nedostatku škôl a kvôli chudobe.
Máme šťastie, že ľudia v minulosti vytvorili množstvo vynálezov bez ktorých by sme si
dnes nevedeli predstaviť život. A pritom naši predkovia dokázali prežiť aj bez toho.
Je šťastie, že máme rodičov a rodinu ktorá nás nadovšetko miluje, pretože veľa detí
nemá s rodičmi a rodinou dobré vzťahy a niektoré deti nemajú žiadnych rodičov a
rodinu a musia vyrastať v detskom domove.
Veľmi veľa ľudí si myslí, že peniaze sú všetko, že za peniaze si môžu všetko kúpiť a že
ľudia ,ktorí majú menej peňazí nie sú v skutočnosti
šťastní. Podľa mňa je to však hlúposť, pretože peniaze nie sú najdôležitejšia vec na
svete. Najdôležitejšie je podľa mňa to , že sme zdraví. A podľa mňa by sme si mali
vážiť to, čo pre nás robí naša rodina a ako žijeme ,pretože niekoľko miliónov ľudí na
svete sa má oveľa horšie ako my. A my to pritom berieme ako samozrejmosť, ale tak
to nie je, pretože nevieme čo všetko máme, pokiaľ o to neprídeme.

