Ja o sobie, czyli jaki jest sens ludzkiego życia
Gdy jest się młodym, nietrudno się w życiu zagubić. Jesteśmy wprawdzie kierowani przez
naszych rodziców i nauczycieli, poznajemy dzięki nim najważniejsze ludzkie wartości, jednak to
my sami musimy znaleźć właściwą ścieżkę, po której będziemy się w życiu poruszać. Pytanie o
sens ludzkiego życia zawsze nękało filozofów i prostych ludzi. Dziś ja zastanowię się, co dla
mnie w życiu jest najważniejsze.
Wychowałam się w pobliżu jednego z pięknych polskich parków narodowych. Ponieważ po
pobliskich lasach dużo spacerowałam w dzieciństwie wraz z moimi rodzicami, poznawałam
dzięki nim nazwy roślin rosnących w parku oraz słuchałam opowieści o zwierzętach w nim
występujących, mam ogromny sentyment do tego miejsca. Pokochałam przyrodę, a lekcje w
szkole poświęcone tej dziedzinie utwierdziły mnie w moich zainteresowaniach, w dodatku
poznałam jak wielkim problemem jest ochrona przyrody i ochrona środowiska we
współczesnym świecie. Dlatego też marzę o tym, by w przyszłości ukończyć studia związane z
moimi obecnymi zainteresowaniami i o pracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wierzę,
że praca motywowana silnymi przekonaniami o jej słuszności da mi poczucie sensu i
satysfakcji.
Trudno jednak cieszyć się z własnego życia, jeśli poza pracą nie ma się nic więcej. Dlatego też
uważam, że aby czuć się szczęśliwym i spełnionym, dobrze jest mieć kochającą rodzinę i kilku
zaufanych przyjaciół. Kocham dzieci i chciałabym mieć ich kilkoro w przyszłości. Nie chciałabym
jednak przy tym ograniczać kontaktów ze znajomymi. Wspólne wspieranie się w trudnych
chwilach i przeżywanie tych niezwykłych umacnia więzi i daje poczucie, że nie jest się samym.
Wspaniale byłoby pozostawić po sobie coś trwałego, zrobić w ciągu swojego życia coś dobrego
dla świata. Nie jest łatwo się wybić i osiągnąć niezwykły sukces, jednak nie to jest
najważniejsze. Nawet najmniejszy wkład w poprawę świata ma znaczenie, a pozostawienie po
sobie wspaniałych dzieci, wyrozumiałych dla innych, życzliwych i pracowitych może być
większym sukcesem niż Nagroda Nobla. W tym właśnie widzę sens mojego życia.

