
 

Čas na zmenu 

 
 
 
 

Na zmenu je vždy čas. Avšak niekedy tá zmena môže prísť neskoro a mohlo by 

to mať fatálne následky. Preto by sme sa mali zamyslieť a položiť si každý z 

nás otázku: „Nie je už neskoro? Je ešte čas? Nemali by sme sa zamyslieť nad 

zmenou životného štýlu?“ Zamyslime sa nad tým. Svet sa z hodiny na hodinu 

na posledné mesiace zastavil. Veľa vecí čo sme doteraz mohli slobodne robiť, 

sa zrazu zatvorili. Nemohli sme ísť s kamošmi do kina, či reštaurácie. Deti a 

študenti sa museli začať učiť online. Mnohí zamestnanci museli začať pracovať 

z domu. Najviac si ale oddýchla príroda, zvieratká a životné prostredie. Po 

mesiacoch, keď lietadlá nelietali a áut na diaľnici jazdilo čoraz menej máme 

oveľa čistejšie ovzdušie. Zvieratká sa pred ľuďmi nemuseli schovávať. Mohli 

sa voľne pohybovať v lese bez strachu. Potoky a rieky máme tiež oveľa 

čistejšie, keďže ľudia ktorí do nich hádzali odpadky museli zostať doma. Takto 

to znie ako hotová nostalgia, ale má to malý háčik. Po niekoľkých mesiacoch sa 

svet začína opäť vracať do normálu. Ľudia už nemusia byť iba doma. Školy sa 

pomaly otvárajú a s nimi aj nákupné centrá, reštaurácie, hotely... A ja sa vás 

teraz pýtam: „Chcete sa vrátiť tam kde sme boli predtým? Nie je teraz ten 

pravý čas na zmenu nášho životného štýlu? Nenaznačuje nám tým Boh, že 

situácia je vážna a je to v našich rukách? Že je to na nás akú budúcnosť budeme 

mať?“ Zaujíma ma ako by sa svet zmenil, kebyže by všetko zostalo tak ako 

predtým. Nášmu životnému prostrediu by to určite prospelo za tie roky 

znečisťovania. A teraz je to v našich rukách, je to na nás ako sa rozhodneme. 

My sa musíme rozhodnúť čo chceme. Či chceme svet taký ako bol 
 
predtým alebo chceme nový a lepší svet. Je to na nás.... 
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