Až mi bude 70 …
Ani nevím jak mám začít, často se ptám jaký je dnešní svět? Podívejte se kolem sebe,
je uspěchaný a také nabízí obrovské možnosti rozvoje sama sebe, společnosti, vědy,
techniky a mnoho dalších odvětví, které jdou neustále kupředu.
Co bude až mi bude 70? Vždyť už teď vidím kolem sebe nenávist ve světě války,
hospodářskou krizi, ale také bezohlednost nejen mladých lidí ke svému okolí, více
dostupné drogy a alkohol pro děti mladší 18 let.
Potkáváme 12-ti, 13-leté děti s cigaretou v ústech, nebo také se sklem plným
marihuany, která je stále populárnější drogou u nás nebo také se šikanou ve školách a
v neposlední řadě taky s kriminalitou, mnohdy slyším v rádiu jak například 14-letý
kluk zabije, pobodá starého člověka třeba jen kvůli penězům, je to něco otřesného,
ale vše bude ještě horší. Ptáme se, proč to ty děti dělají? Jak tomu zabránit? Apod.
Co bude za pár let? Samozřejmě technika se posune ještě více dopředu, auta budou
jezdit sama, popřípadě na elektriku, vzduch nebo třeba na vodu, co já vím, takže
abychom to shrnuli, všechno, ať už je to technika, věda, společnost, tak to všechno
udělá velký skok do budoucnosti.
Za těch několik let já už budu rodič a prarodič, na svět se budu dívat asi jinýma
očima než teď, pochopím snaze jaké je mít strach o své dítě, když se v danou hodinu
neobjeví doma, pak myslíme jen na to nejhorší, teprve tehdy pochopíme jak to dříve
mysleli naši rodiče.
Někdy mám strach, že se ani nedočkáme důchodu. Prostě už teď se to pomalu
schyluje k tomu že lidé budou pracovat, až dokud neskončí, a to mne mrzí, protože
každý má právo na odpočinek po dobře vykonané práci jak v domově důchodců, tak
v teple svého domova, u svých dětí.
Myslím, že kdybychom měli tuhle dobu k něčemu přirovnat, přirovnal bych jí
k ,,k rozjetému vlaku který jede rychleji a rychleji a nelze ho zastavit ani na chvíli“
Pokud tento vlak neustále pojede a nikdo z nás ho nezastaví, tak nevím kde se v
příštích letech ocitneme.
Budeme snad zkoušet před tímto světem utíkat? Nebo se odstěhujeme někam daleko
od civilizace, zapomeneme na technické vynálezy a budeme žít jako před mnoha lety
bez elektřiny, bez vymožeností dnešní doby a spoléhat se jen na vlastní úrodu.
Každý budeme jednou starý, mít problémy které ke stáří bezpodmínečně patří,
onemocnění kloubů, slabší sluch, zrak, smrtelné onemocnění rakovinou a mnoho
dalších zákeřných nemocí.
Tito lidé jsou však osoby které mají mnoho zkušeností a stále jsou nejlepší rádci,
vždyť ,,učení v mládí je moudrost ve stáří“ staří by nám měli být vzorem.

