Не ја сечи гранката на која седиш
Во овој свет полн со лаги и измами луѓето не знаат како да постапуваат.Многу луѓе се наоѓаат во
текша и безпомошна ситуација каде неправдата преовладува.
Според мене луѓето не знаат да го ценат тоа што го имаат.Секој од нас гледа да направи нешто
само за себе не гледајќи за последиците.Некој тоа го прават свесно,го прекршуваат законот без
многу размислување.Ова размислување го делат многу од тие кои што и даваат голема вредност
на парата и криминалот.Реалноста на во овој свет е далеку од стварноста.Сакајќи да постигнеме
нешто поголемо и добро вложувајќи многу труд,мака и внимание некој ќе ги сруши нашите
соништа.Несовесноста на народот се повеќе расте што повеќе сме во неволја некој ќе го
искористи тоа против нас.Нашта болка некој ќе ја искористи за своите цели прикажувајќи ни се
како пријател.Ќе не измами или уцени со нешто за кое не можеш да се поместиш ставајќи се во
безпомошна ситуација.Но тоа не е крајот верувајќи еден во друг можеме да постигнеме се
заедно.Да се избориме со криминалот,корупцијата заедно сплотени држејќи се еден со друг.Ќе
кажеме не на корупцијата.Изборувајки се со корупцијата никогаш никој не е сам има многу блиски
пријатели кои веруваат во некого доволно е да се сподели тоа и некако на некој начин ќе се најде
решение само треба мала надеж и големи очекувања дека нешто ќе се промени.
На крајот Земјта Планета ни два живот доколку ја нема и на нашиот живот ќе дојде крај.Со ова
сакам да кажам дека животот е краток и треба да го искористи ме допринесувајќи на позитивен
начин.Доколку се продолжи вака еден ден се ќе ни се одбие од глава.Можеби мислејќи дека
нема да настрада некој од нашите сакани туку тоа ќе се случи.Затоа пред да дојде до лоша
ситуација да се потрудиме и да дадеме се од себе да не ни биде напишано најлошото животно
сценарио.
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