Zmysel života
Je ťažké povedať, čo je zmysel života, pretože pre každého jedinca na zemi má zmysel žiť
úplne iný význam. Je to niečo, čo nás vedie k zamysleniu sa nad tým, čo chceme v živote dosiahnuť
a kam bude smerovať.
Je to preto, že v každom veku máme iné potreby. Malé deti neriešia zmysel života ako taký,
ale ich jediným cieľom je byť najedený, vyspatý a pohrať sa. Dalo by sa povedať, že ich zmyslom
života sú obyčajné dennodenné veci, ale v ich veku sa ani nič iné neočakáva. Žiaci na školách riešia
v prvom rade známky, takže prvotným zmyslom ich života sa stáva škola a ak sa dá, tak dobré známky.
Ďalej sú to záujmové krúžky, ktoré by mali slúžiť na rozptýlenie a samozrejme rodinné zázemie. No
a samozrejme v dnešnej dobe všetkých ovládajúce sociálne siete, ktoré na jednej strane pomáhajú
spoznávať sa v rámci celého sveta, ale na strane druhej im berú skutočných kamarátov. No a u
dospelých je to naozaj individuálne.
V dospelosti si každý človek predstavuje svoj zmysel života úplne inak. Napr. moja mama
stále hovorí, že jej zmyslom života som ja. Pre niekoho môže byť zmyslom jeho práca (ako napr. pre
môjho otca), pre iného len to, že má čo jesť a má kde spať. Pre väčšinu ľudí to môže byť práve zdravie,
lebo to je nenahraditeľné, pre iných zase len peniaze, bez ktorých nevedia byť šťastný. Niektorí vidia
zmysel života v pomáhaní iným, iní zase v láske k svojej rodine a sú aj taký ľudia, ktorí svoj zmysel
života hľadajú aj celý život.
Takže zmyslom života by malo byť pre každého v prvom rade robiť veci tak, aby bol šťastný
a keď prežije svoj život, tak aby bol spokojný s tým, ako ho prežil.
Je to ale na každom, ako sa rozhodne svoj život prežiť, pretože je to len a len jeho život.
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