
 

 

 
IN VIATA DE ZI CU ZI... 

Toate lucrurile din mediul inconjurator se intampla cu un motiv. Fie ca este un 

lucru bun sau rau, ele se intampla permanent, in egala masura. 

Faptele sunt oglinda caracterului celui care le face. In fiecare zi facem un lucru 

rau, fie ca e cu gandul, cu vorba sau fapte reale.  

Trebuie sa incetam sa ne luam dupa persoanele negative din viata noastra. Sa 

le ignoram, chiar daca nu ii putem indeparta. 

Deoarece mereu va exista cineva sau ceva care va provoca un aspect negativ. 

Cum am spus, totul se intampla cu un motiv, fie bun fie rau. 

Daca suntem prinsi intr-un anturaj nepotrivit, trebuie sa ne distantam de el. 

Nimeni nu ne scapa din acel anturaj, decat tu, daca iti aduci aminte ca tu nu esti, 

totusi, asa. 

In scoala sunt fel si fel de persoane rauvoitoare, care te provoaca in fiecare zi la 

cate o nazbatie. Cu totii avem o parte rea, care ne influenteaza deciziile. Trebuie sa 

incercam sa nu luam mereu deciziile cele mai rele. Cand este vorba de ceva foarte 

important, trebuie sa judecam indelung, sa nu luam o decizie gresita. 

Anturajul rau, de exemplu in Romania sunt foarte multe persoane care fumeaza, 

se drogheaza, fete care se prostitueaza de la varste foarte crude. Trebuie sa stam 

departe de asemenea oameni, daca nu ii putem ajuta, trebuie sa ii ocolim. 

Copiii cu un comportament agresiv si periculos, probabil sunt persoane care au 

fost abandonate de parinti de la varste mici si, neavand pe cineva alaturi, care sa aiba 

grija de ei sau sa ii educe, se revolta prin fapte si gesturi nepotrivite varstei lor. 

Ei intra in depresie si aleg cele mai rele lucruri care ar putea sa le mai aline durerea 

(asa cred ei), de fapt, toate aceste lucruri le afecteaza foarte grav comportamentul, 

situatia scolara si chiar sanatatea. 

Copiii rai deseori agreseaza alti copii. Tot timpul am crezut ca daca cineva se ia de 

mine, trebuie sa ii dau replica, dar, de fapt, esteun lucru extrem de rau. 

Actiunea omului asupra mediului inconjurator poate fi negativa, petru ca duce 

la deteriorarea si transformarea lui. 



 

 

 

Mai este un aspect rau care credem ca ne influenteaza pe toti, acesta fiind tot 

ce inseamna comunicatie electronica, telefon, internet, tv. Folosirea internetului, a 

telefonului sau a televizorului trebuie sa se faca dupa un program clar, limitat la 

nevoile reale ale fiecaruia. In plus, nu trebuie sa na incredem in tot ce aflam pe 

internet sau de la televizor. 

Unii copii sunt batuti si supusi la acte de violenta si limbaj necivilizat din partea 

parintilor. In ce lume traim?  

Eu zic sa facem ceva si sa gasim niste solutii impotriva acestor aspecte 

negative. 

Ar trebui sa fim mai responsabili cu cei mai slabi ca noi, sa anuntam atunci 

cand avem cunostinda de abuzuri asupra unor copii, sa nu participam la denigrarea 

sau batjocorirea altor copii. 

Persoanele negative pot fi pur si simplu ignorate si lasate sa vorbeasca, sa isi 

vada de treaba lor. Astfel nimeni nu va fi influentat negativ. Ignoranta si indiferenta 

pot fi o solutie impotriva lor. 

Anturajul rau poate fi evitat daca avem grija cu cine ne petrecem timpul, daca 

ne alegem prietenii pentru calitatile lor, nu pentru defecte. 

Suntem adolescenti si trebuie sa privim partea frumoasa a vietii. Trebuie sa 

traim in prezent, nu in trecut. Nu trebuie sa ne fie frica de nimic, atat timp cat facem 

ce trebuie si cerem ajutorul atunci cand suntem nesiguri. 
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