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Cytat, który może pomóc człowiekowi w życiu.
,,Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy”.

,,Złote myśli” są krótkimi zdaniami, które mają w sobie ukryty sens. Mogą
pomóc na przykład rozwiązać problem, a nawet zmienić podejście do życia
danej osoby. Słowa, które wybrałem, pochodzą z książki „Oskar i Pani Róża” E.E.
Schmitta i brzmią ,,Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz
pierwszy”.
Mówią one, że powinniśmy codziennie cieszyć się najdrobniejszymi
rzeczami. Trzeba zobaczyć, spróbować i dotknąć wszystkiego, czego bylibyśmy
w stanie. Zdanie to raczej nie pomoże w kryzysie albo w problemie, ale jest
pewnego rodzaju podpowiedzią do stworzenia sobie szczęśliwego życia.
Ja staram się postępować zgodnie z jego treścią i mogę zaświadczyć, że
jak ktoś chce przeżyć każdy dzień na sto procent, ten cytat jest dla niego.
Prawdę mówiąc nie da się mieć w życiu tylko miłych chwil, ale trzeba
próbować, starać się, by każdy dzień był udany, nie tylko po to, aby nam było
lepiej, ale też żeby nasi bliscy mieli miłe dni.
Kiedy miałem sześć lat, pojechałem do wesołego miasteczka. Były tam
kolejki górskie, karuzele, spadające windy, najróżniejsze domy strachu, spływy
pontonowe, labirynty, diabelskie młyny, strzelnice, trampoliny oraz huśtawki.
Bawiłem się w tym miejscu przez sobotę i niedzielę. Pierwszy dzień był bardzo
udany, lecz drugi już nie aż tak. Przez całe dwanaście godzin marudziłem i było
mi przykro z tego powodu, gdyż za kilka godzin mieliśmy wyjechać. Moje
zachowanie spowodowało, że bardzo mało się bawiłem, a zostało mi tyle do
zobaczenia, przejechania się albo zjedzenia. Gdybym tego dnia postępował
zgodnie z wybranym przez siebie cytatem, bawiłbym się tak samo wesoło, a
może i lepiej niż w sobotę.
Cytat ten wybrałem, dlatego że uważam, że może on pomóc ludziom być
bardziej szczęśliwymi.
Powinniśmy cieszyć się każdą chwilą, bo nie wiemy przecież co przyniesie
jutrzejszy dzień. Nie należy martwić się na zapas, gdyż przez to nie doceniamy

obecnej chwili, która już się nie powtórzy. Mamy tylko jedno istnienie, więc
trzeba je wykorzystać najbardziej jak to tylko możliwe.

