Dzięki temu moje życie ma sens... - rozwiń temat
Najwięksi filozofowie, pisarze i naukowcy zastanawiali się, czy życie ma sens. A jeśli tak, co jest
tym sensem? Dzięki czemu nasz czas na ziemi nabiera znaczenia i smaku. Co czyni nas
szczęśliwymi? Są to bardzo poważne pytanie i wielkie umysły wszystkich epok poświęcały lata
na poszukiwanie odpowiedzi na nie. Niektórzy twierdzili, że im się udało, inni – wbrew
przeciwnie, popadali w rozpacz i tracili wszelką radość życia. Każdy człowiek musi zmierzyć się
z tym problemem i odpowiedzieć sobie samemu, jak żyć szczęśliwie i z sensem.
Według mnie życie nabiera sensu dzięki przyjaźni. Ludzie pozbawieni przyjaciół muszą być
najsmutniejszymi osobami na świecie. Dobry przyjaciel jest z nami w szczęściu i w dniach
tragicznych, w zdrowiu i w chorobie. Kiedy mam dobry humor, rozmowa z najlepszym kumplem
sprawia, że moje samopoczucie jeszcze się poprawia – wśród żartów i dowcipów czas upływa
błyskawicznie. Kiedy się nudzę, kolega zabawia mnie rozmową o filmach, książkach i zawodach
sportowych.
Każdy człowiek narażony jest na nieszczęścia i smutki. Ale osoba mająca przyjaciół wie, że
może liczyć na ich wsparcie. W złych chwilach zwierzam się bliskim i proszę o radę.
Niejednokrotnie sama ich obecność wystarczy, żebym poczuł się lepiej, pewniej. Wystarczy
prosta uwaga „nie martw się, stary, będzie lepiej”, a świat zaczyna wyglądać bardziej różowo.
Często nie dostrzegam, jak ważna jest przyjaźń. Gdy wieczorami wspominam, co dobrego mnie
spotkało danego dnia, to wymieniam sam sobie wyjście do kina, na basen, jazdę na rowerze.
Ale prawda jest taka, że wszystkie te miłe doświadczenia są takie radosne dlatego, że dzielę je
z przyjaciółmi. Najlepszy film nie daje radości, gdy siedzimy sami w sali kinowej. Najciekawsza
trasa rowerowa wydaje się nudna, gdy za nami nie jedzie ktoś, z kim możemy porozmawiać.
W życiu spotyka nas wiele dobrych i wiele złych chwil. Ważne jest to, by w każdej z nich móc
liczyć na wsparcie bliskich osób. Osobiście mogę stwierdzić, że najcięższe doświadczenie
zmienia się w ciekawą przygodę, gdy mam przy sobie przyjaciół.

