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TRĂIEŞTE CU MĂSURĂ...
Ce însemnă a trăi cu măsură?
A trăi...cu toţii trăim, trăim viaţa care ne-a fost dată, unii petrecând mai mult timp pe acest
pământ, alţii mai puţin, dar trăim, marcăm viaţa cuiva sau chiar a noastră.
A măsura... această măsură diferă în funcţie de ce vrem să cântărim, kg, timpi, unităţi,
toate exprimă cantitate.
A trăi cu măsură... Dacă ne-am măsura cuvintele, faptele zilnic oare ce am realiza? Am
crea oare o lume mai bună? Am izbuti oare să depăşim aşa numitele greutăţi ale vieţii, greutăţi
create tot prin intermediul nostru?
Educaţie... cei 7 ani de acasă, unde sunteţi voi? Se aduc nenumărate reproşuri părinţilor
care pleacă în străinătate pentru a trimite bani copiilor, bani necesari achiziţionării de rechizite,
haine etc. Dar cum rămâne cu părinţii care lucrează de la 8-19 şi pierd clipe importante din
dezvoltarea copiilor? De ce nu ne întreabă pe noi... copii, adolescenţi, persoane care ne îndreptăm
spre atingerea pragului optim de maturitate ce preferăm, banii sau o familie! Cum poţi numi
familie, acel grup de persoane care trăiesc sub acelaşi acoperiş dar nu au cunoştinţe unul despre
altul. Câţi copii ştiu ce fac părinţii la locul de muncă? Câţi părinţi cunosc adevăratele rezultate ale
copiilor? Câţi discută şi işi împărtăşesc gândurile? Câţi cer sfaturi?
De ce recurg adolescenţii la droguri, băutură, sex neprotejat? Nevoia de apartenenţă
socială îşi spune cuvântul. Şi cum poţi tu ca părinte să monitorizezi grupul de prieteni al copiilor
tăi dacă tu eşti fie în altă ţară, fie ocupat cu afacerile în România? Bani şi iar bani... şi apoi dai tot
tu părinte fiind bani la centre de dezintoxicare, cabinete de ginecologie. Nu e oare mai bine să
ştim ce face copilul nostru, o viaţă avem! Unde tot alergăm? Ce vrem să demonstrăm? Banii nu
ne ajută cu nimic... când vom înţelege asta?
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Trăiesc eu oare cu măsură?
Personal tind spre un stil de viaţă echilibrat... Dar oare echilibrul pe care îl doresc eu e şi
cel potrivit persoanei mele? Încerc să nu beau alcool în canţităţi neobişnuite, cu toate că viaţa în
cămin uneori te împinge la păcat... Prieteni noi, dorinţa de a socializa şi a fi bine văzut în grup te
împing la fapte la care n-ai fi bănuit că poţi fi în stare. Băutură, droguri, sex, distracţie până în
zori... pe banii părinţilor. Împrumuturi... ah, aici situaţie se complică, certuri, ameninţări, teama
de a nu-ţi mai vedea nicicând banii înapoi.
Ce te poate face să revii la stilul tău iniţial? Schimbarea cercului de influenţă, o vorbă a
unei persoane trecute prin acelaşi lucru? Un profesor? O simplă discuţie cu un student? Toate te
pot marca, pot fi acea limită unde spui STOP şi realizezi ce ai ajuns...e epavă. Poate fi făcute din
nou să plutească această epavă? DA, cu siguranţă DA. Depinde doar de tine pe ce val vei pluti
din nou şi ce furtuni vei declanşa. Poţi fi norocos, poţi prinde vreme bună... poţi ajunge la ţintă...
iţi poţi îndeplini obiectivele.
Ohh,...de câte ori am simţit că nu trăiesc cu măsură! Gumele de mestecat aruncate, lipsa
respectului faţă de mediu, dezinteresul faţă de colectarea selectivă, utilizarea neraţională a
resurselor câte şi mai câte... Acum am schimbat ceva. Ceva în conştiinţa mea s-a modificat.
Strâng o plasă plină de hârtii, mă gândesc bine înainte să scot ceva la imprimantă, printez faţăverso, folosesc apa raţional şi la fel şi energia electrică. Promit să îmi achiziţionez hârtie
reciclată...
Dar cum rămâne cu partea socială? Am ajutat oameni,... dar oare banii, pachetele au
însemnat cu adevărat ceva în viaţa acestora? Mai bine ajuţi un singur om, dar urmărind evoluţia şi
schimbarea sa decât 10 şi să nu obţii niciun rezultat.
Ce bariere am întâlnit? Ehh... aici e mai complicat. Bariere de mentalitate... credeţi că e
simplu să demonstrezi ceva în ziua de azi, credeţi că generaţia aceasta mai are credibilitate?
Evoluăm... dar cine evoluează până la urmă? Părinţi ascultaţi copiii, încercaţi să îi întelegeţi
pentru că alfel îi veţi pierde, vor zbura acolo unde cu siguranţă nu vreţi să zboare. Încerc să am
răbdare... încerc să înteleg încotro se îndreaptă omenirea? Spre ce tind, spre ce aleargă? De ce nu
se opresc, de ce nu gândesc înainte să meargă mai departe? Unde a dispărut iubirea? Cine mai
crede în ea?
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Alcool , droguri...
ONG-uri, centre de dezintoxicare, unde sunteţi? Copiii au nevoie de voi! Nu îi
dezamăgiţi. Nu aşteptaţi ca ei să apeleze la voi, unde sunt campaniile de informare? De ce nu
încercăm să le arătăm că există şi alte posibilităţi? Există voluntariat în centre de dezintoxicare?
De ce nu au loc dezbateri între copii cu probleme şi copii ce duc o viaţă obişnuită, fără aceste
condimente?
Câţi recunosc că au consumat droguri, câţi au avut puterea să se lase, câţi îi ajută şi pe
ceilalţi să părăsească acest tărâm? Nu sunt pregătită să am un copil care se droghează, voi
sunteţi? Haideţi să facem ceva! Haideţi să ajutăm! Haideţi să le arătăm că mai există o şansă, că
mai există o lume pe care încă nu au descoperit-o!
Alcool... oricât de scump ai fi... tot te cumpăr! De ce facem asta? Oare chiar nu putem
cheltui 60 RON altfel decât pe o sticlă de whisky? Oare chiar nu putem să mergem într-un club
fără să consumăm tării?
Hai să reuşim nu doar trăind cu măsură ci şi măsurând cum trăim şi ce facem în anii care
ne-au fost daţi să îi petrecem pe acest pământ. O dorinţă de schimbare sigur o să vină în noi la un
moment dat... cum? Când? De ce? Sunt doar întrebări minore. Important e să stabilim obiective şi
să le urmăm. Cu această ocazie îmi setez şi eu următoarele obiective:
- să desfăşor un proiect anul acesta pe partea de responsabilitate socială, de dezvoltare durabilă.
Ajunge cât am dăunat mediului!
- să aduc la cunoştinţă prietenilor şi colegilor importanţa colectării selective, trebuie să începem
de undeva!
- să mă interesez despre centrele de dezintoxicare, care sunt activităţile lor şi ce se întămplă acolo
- să vorbesc deschis despre consumul de droguri şi alcool din experienţa proprie;
Cu siguranţă o să mai apară, dar într-un an pe acestea patru vreau să le am în vedere!
Mulţumesc pentru dezbateri! Am văzut că nu suntem singuri, mulţi urmăm aceleaşi principii şi
avem aceleaşi aspiraţii.
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