Za co warto kochać życie?
Chociaż życie nie szczędzi nam smutnych chwil, porażek i rozczarowań, to jednak warto skupić
się w nim przede wszystkim na tym, co warto kochać. Przecież obok wszystkiego tego, co złe,
możemy znaleźć w życiu dużo dobra i piękna. Wystarczy czasem tylko przystanąć, rozejrzeć się
i poświęcić otaczającemu nas światu odrobinę refleksji, by pokochać życie z całych sił.
Czasem nie zwracamy uwagi na to, ile piękna wprowadzają do naszego życia zjawiska pogody.
Zamiast tego narzekamy: wiosną - na błoto, latem - na upały, jesienią - na deszcze, zimą - na
mrozy. Każda jednak pora roku ma swój urok. Mnie wiosna kojarzy się ze wspaniałymi
kwitnącymi jabłoniami, śliwami i gruszami, a lato z bezchmurnym, błękitnym niebem, zieloną
trawą i dojrzewającymi na drzewach owocami. Jesień to chyba najpiękniejszy czas, gdy
wszystko wybucha feerią barw, wszystkie drzewa żółcieją, a klony wyróżniają się wśród nich
wspaniale czerwonymi liśćmi. Zima kojarzy mi się z białymi czapami śniegu na drzewach oraz
pięknie oszronionymi szybami. W każdej porze roku znajduję coś, co mnie zachwyca.
Nie tylko pogoda, ale przyroda w ogóle potrafi zachwycać. Na całym świecie występuje tyle
różnych stref klimatycznych, a w każdej z nich inna, niezwykła fauna i flora. Wierzę, że w
przyszłości będę mogła podróżować po świecie, poznawać nie tylko cuda natury, ale też
wspaniałe osiągnięcia ludzkości oraz samych ludzi, reprezentujących odmienne, egzotyczne
kultury. Dzięki takim spotkaniom można dowiedzieć się więcej nie tylko o innych, ale też o sobie
samym. Jeśli uda mi się zrealizować moje plany, wówczas życie będzie dla mnie niekończącą
się przygodą.
Życie powinno się kochać też za to, co przynosi nam każdego dnia. Nie powinniśmy nigdy
zapominać o wszystkich wspaniałych ludziach, którzy nas otaczają, rodzinie i przyjaciołach, a
także tych, którzy są naszymi mentorami i nas inspirują w codziennym życiu. Jeśli jesteśmy
zdrowi, powinniśmy za to codziennie dziękować, jeśli odnosimy sukcesy, życie natychmiast
powinno nabierać dla nas barw. Nawet porażki, których doznajemy w naszym życiu powinniśmy
przyjmować z pokorą, gdyż każde niepowodzenie wzmacnia nas w walce o lepsze życie, a
każda smutna chwila pozwala docenić momenty radości i szczęścia.

