Tanulságos karantén
Mi lesz a karantén után? Mikor lesz vége ennek az egésznek? Ezek a kérdések sok
ember fejében megfordultak, érdekes módon az enyémben nem. Amikor ezt a
pályázatot megláttam, akkor kicsit elgondolkodtam ezen a kérdésen. Őszinte leszek,
fogalmam sincs mi lesz a karantén után, így bekapcsoltam a kedvenc számaimat
spotfyon és elkezdtem írni.
A karantén sok új dolgot hozott magával pozitív és negatív értelemben. Sokan
magányosak maradtak, sokan befordultak magukba. Én például a karantén elején
nagyon szomorú voltam. Nagyon hiányoztak a barátnőim, az osztálytársaim. Persze,
láttam őket mindenféle videó konferenciás alkalmazáson, de az nem olyan volt, mint
amikor tényleg suliban vagyunk. Én jövőre másik országban kezdem a sulit és nagyon
szeretnék még az osztálytársaimmal találkozni. Viszont, amikor kinézek az ablakon,
vagy kimegyek a kertbe akkor erőt tudok meríteni a természetből, mivel látom, hogy
egy kicsit fellélegzett, kibontakozott. Amikor elmentem sétálni, sokkal jobban éreztem
a virágok illatát.
Nagy szívfájdalmam, hogy ártatlan állatokat ölnek meg egy-egy kabátért. Most
viszont ez a pusztulás kicsit lelassult.
A karantén elején minden bogártól sikítva menekültem, most már egészen hozzájuk
szoktam. Igazából a nyuszimmal is sikerült erősebb kapcsolatot építenem, már
amennyire lehet egy nyúllal kapcsolatot építeni☺. Most sokan fogadtak örökbe cicát,
kutyát mert az embereknek több idejük van, viszont karantén után is lesz? Én is
nagyon szeretnék kutyust, mindennap több órát lógok mindenféle menhely oldalán,
már azt is kitaláltam mi lesz a neve a kutyámnak (Lucky), de tudom, hogy én most
jelen pillanatban nem tudok minden olyat biztosítani, amire egy kutyának szüksége
van, ezért továbbra is csak álmodozom. Remélem nem fog sok kutyus és cica utcára
kerülni a karantén után. Viszont nem csak az állatokra kell odafigyelni hanem a
környezetünkre is. Ha vége a karanténnak, én biztosan elmegyek újra pár barátommal
szemetet szedni. Mindegyik nagyon pozitívan telt, szerintem jó kis program!
A természet sokkal jobban érvényesül most. Remélem ez a karantén után is így marad.
Én sokkal jobban fogok figyelni arra, hogy egészségesebben, fenttarthatóbban éljek.
Például alaposabban válogatom majd szét a szemeteket, hogy biztosan a megfelelő
helyre kerüljenek, és nem veszek több felesleges dolgot. Megpróbálok csak akkor járni
autóval ha nagyon muszáj (persze, hogyha majd lesz jogsim!). De amíg nem lesz,
addig a különóráimra is gyalog megyek, meg ahová csak lehet.
Ha látom, hogy egy ember eldob egy szemetet (nem a kukába) figyelmeztetem őt rá,
hogy ne így tegye, vagy hogyha nem látom jónak azt, hogy hozzá szóljak, akkor
kidobom helyette. Mindenkit buzdítani fogok erre, hogy figyeljen oda, mert ezek
nagyon apró dolgok, amiket nem nehéz betartani. Így talán kicsit jobbá tehetnénk a
Földünket!
Az írásom elején már említettem, hogy sokan egyedül maradtak és emiatt rossz
kedvük van. Ez leginkább az időseknél van így. Ez ellen is lehet tenni. Mi például
felhívtuk őket videótelefonon, de lehet velük online játékokat is játszani.
Elkezdtem azt érezni, hogy a természet közelebb áll hozzám, mint a karantén előtt.
Ahogy a barátaim is. Az itthonlét segített életmódot váltani. A családommal is többet

lehetek. A céljaim elérésért is sokkal többet küzdök. Például én sportolni kezdtem el
elég keményen és most nem adom fel, mint például karantén előtt.
Ez a vírus a világ számára egy nagy tanulság. Van sok negatívuma, de szerintem
pozitívuma is. Úgy gondolom, hogy a járvány egy figyelmeztetés arra, hogy mi
emberek kicsit túl feszítettük a húrt, hogy elkezdtük nagyon pusztítani a világot.
Szerintem, ha összefogunk akkor sokat tehetünk a Földünkért.
Mindenkit arra buzdítok, hogy kezdjen el egészségesen élni!
Végül, a karantén egy új célt is adott nekem: nagyon szeretnék már most menhelyeken
önkénteskedni, csak még túl fiatal vagyok hozzá, de mindent megteszek, hogy
megvalósulhasson!
Milyen érdekes, ahhoz képest, hogy az elején semmi nem jutott az eszembe mennyi
tanulságot sikerült összegyűjteni! Biztos jók voltak a zenék a spotifyon☺.
A világ helyre fog állni, lassan, de biztosan!
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