Бъди промяната, която искаш да видиш в света
Планетата Земя съществува от векове. Всички нейни обитатели от дълбока древност до
наши дни са преминали през редица промени ,за да бъде тя такава , каквато е днес.
Но дали ще е същата или по-добра утре?Това зависи от нас.Днешният свят,в който
живеят милиарди същества, е доста изтощен от безмилостната експлоатация на
напредналата индустрия и все нарастващите нужди на хората.Единственото постоянно
нещо днес са непрекъснатите промени.Променя се всичко.Земята,водата,въздухът,
ледниците, приридните стихии и всичко, за което се сетим. Тази промяна обаче би
могла да доведе до фатален край човечеството и природата,ако не се вземат спешни
мерки за ограничаване и дори спиране на част от използването на земните
ресурси.Науката постоянно търси варианти за замяна на някои суровини и
материали.Някои компании ограничават производството си,но това не е
достатъчно.Всички хора трябва да се замислят и обединят усилия в една обща идея.
Аз като дете не бих могла да променя нищо засега,защото имам ограничени
възможности, а и нямам магическа пръчка.Бих могла обаче да започна един процес на
бъдещо планиране и промяна като намаля използването на някои суровини от
природата.
Първо ще започна от самата себе си.В наши дни е сложно да променим каквото и да е в
света, но чрез собствената си промяна можем да окажем влияние върху целият ни
заобикалящ свят.Стартът е ясен,но осеян с много борба и търпение.Започвам от
стремежа си за знания, добро възпитание, стремеж към усъвършенстване и
позивитивизъм.Трудът е на първо място.Трябва да си постоянен в това,което правиш,за
да имаш по-високи постижения. Последната стъпка е позитивното мислене.Когато
мислиш позитивно и се усмихваш на живота, енергията се връща към теб с
положителна сила.
Успееш ли да постигнеш всичко това, значи вече си готов за промяната на света около
теб.
Идеален свят няма.Той съществува само в детските ни мечти или просто в съзнанието
на човека.Възможно е обаче да се промени към по-добро този,в който живеем.
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