
        Optymizm 

Chciałbym, aby na świecie panował spokój. Ponadto każda osoba powinna być miła 

dla innych, co znacząco obniżyłoby złe emocje i stres u innych. 

W obecnym świecie, w którym żyjemy, ludzie kładą duży nacisk na karierę. Prowadzi 

to często do utraty niezwykle cennych relacji np. z przyjaciółmi lub rodziną. Jest to 

strasznym zjawiskiem, że dla rzeczy materialnych można stracić sens życia w postaci bliskich. 

Czasami warto posłuchać swojego serca i rozumu, gdy jest jeszcze czas, by ratować to co 

podupadło. Słowa typu „przepraszam, proszę, dziękuje” mają w dzisiejszych czasach 

unikatową wartość. Miło jest je usłyszeć od innej osoby. Słowa te napędzają nas i zarażają 

pozytywną energią. Warto szerzyć optymizm, ponieważ duży odsetek ludzi jest smutny lub 

ma depresję. Choroby cywilizacyjne to m.in. choroby psychiczne. Wypowiedzenie miłych 

słów do osoby, która czuje, że dziś nie ma dobrego dnia, potrafi znacząco odmienić jej 

nastawienie i humor. Przenosząc na innych dobre nastawienie do świata i ludzi, dawkę 

pozytywnych myśli i optymizm, pośrednio tworzymy lepszy, milszy i sympatyczniejszy świat. 

Dlatego uważam, że optymistyczne nastawienie jest lekarstwem na wszelkie dolegliwości. 

Osoby pesymistyczne tworzą wokół siebie bariery. Jest im ciężej niż osobom preferującym 

optymizm. Po czasie mają wybór, albo będą starać się być optymistami, albo dalej będą żyć 

w swoim monotonnym, zazwyczaj smutnym świecie. Chciałbym, aby wszyscy na świecie byli 

dla siebie mili i sympatyczni. Sprawiłoby to, że nasz świat byłby o wiele lepszy. Przykładem 

tych stwierdzeń może być praca. Gdyby osoba idąca do pracy wiedziała, że zostanie 

obdarzona sympatią, wzajemnym zrozumieniem, dawką optymistycznej energii, z pewnością 

udawałaby się do niej z uśmiechem na twarzy. Mogłoby się to przełożyć na wydajniejszą i 

efektywniejszą pracę. Jest to kolejnym plusem, zarówno dla pracownika, ponieważ mógłby 

otrzymać większą premię, jak i dla pracodawcy, ponieważ jego firma realizowałaby więcej 

zleceń w krótszym czasie niż dotychczas. W codziennym życiu warto wszechstronnie otaczać 

swoją osobę pozytywnymi osobami, ponieważ pozwala to tworzyć w sobie satysfakcję ze 

swojego życia. Wspomaga to naszą pracę w ciągu dnia. Ciesząc się możemy osiągnąć więcej! 

Bycie optymistą jest niezwykle cenną cechą w naszym życiu, zarówno zawodowym, jak i 

prywatnym. 

Podsumowywując swoje powyższe rozważania i stwierdzenia podtrzymuje zdanie, 

mówiące o tym, że warto mieć wiele wspólnego z  szerokopojętym optymizmem. Sądzę, że 

tworzy on lepszą wersję nas samych. 

 


