
                        Moja snaga u izazovnim vremenima  

  

         Riječ snaga u meni budi osjećaj hrabrosti i izdržljivosti.  

 Unatoč svim problemima, padovima i poteškoćama, u životu se nikada ne 

smijemo predati. Uvijek trebamo biti hrabri, sigurni u sebe i ići u pozitivnom 

smjeru.  

        Život nam često nanosi tugu, patnju i bol. Čovjek ponekad ne nalazi 

smisao u životu, ima osjećaj da se ništa ne može riješiti, ali uvijek mora živjeti u nadi 

da će sutra biti bolje. U svakome od nas treba biti dovoljno snage da pokuša riješiti 

svaki problem. Život je nerijetko težak, ali teško ne znači i nemoguće. Mislim da bi 

svatko od nas trebao potražiti pomoć kada mu zatreba.  Ne mogu shvatiti ljude koji, 

kad vide da je čovjeku potrebna pomoć, ne žele pružiti pomoć. Nažalost, danas 

živimo ubrzanim tempom i svatko od nas gleda samo svoje interese.  

Veliku snagu imaju oni koji mogu zašutjeti i onda kada su u pravu.  U 

današnje doba epidemije nailazimo na razne bolesti i teškoće. Dok je zdrav, čovjek 

ne razmišlja da se i njemu brzo može dogoditi nešto loše. Ima ljudi koji se više raduju 

tuđoj nesreći, nego li svojoj sreći. Razmišljajući o tome, ne mogu shvatiti mlade ljude 

koji postaju ovisnici o alkoholu, drogi i pušenju. Ti ljudi ne razmišljaju o 

posljedicama koje nanose sebi, svjesno uništavaju svoje zdravlje i pritom ne misle 

na svoju budućnost. Takvi ljudi često dovode i svoje prijatelje u opasnost. Nisu ni 

svjesni da, uništavajući sebe, uništavaju i svoje društvo. Tim osobama trebalo 

bi ukazati na problem i pokušati  im pružiti pomoć i liječenje jer ovisnost je jedan od 

najvećih problema u svijetu. Međutim, to je veoma teško jer oni misle da 

idu u dobrom smjerom, a ne vide da zapravo žive u mraku.  

            Svatko bi od nas trebao dobro razmisliti  prije nego li započnemo bilo 

što činiti što bi moglo loše utjecati na nas, a tek onda donijeti ispravnu 

odluku. Neovisan čovjek, čiste duše i mirnog sna najsretniji je čovjek na svijetu.  
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