
Vysněné sociální postavení ve společnosti 

Každý z nás má sny, touhy, a především fantazii,ve které se člověk lehce ztratí.Určitě víte, o 

čem mluvím. Nejkrásnější léta našich životů, naprostá bezprostřednost, bezstarostnost. A i 

když se sem tam třeba něco nepovedlo, každý má ve svém srdci místo s názvem Dětství, kdy i 

nemožné se stávalo možným.  

Určitě mi dáte za pravdu, že první měsíce vašeho života máte trochu rozmazané. Přece jen, 

kdo by si pamatoval to nekončící povalování a pláč - snad jen vaši rodiče. I přes to jsem 

přesvědčená o tom, že již v tomto období vašeho krátkého žití se nad vámi sklánělo všelijaké 

blízké příbuzenstvo a plánovalo váš budoucí život. Ano, je to tak. Možná zrovna babička 

z vás chtěla mít právníka po tátovi a máma zase bojovala za lékaře. Ale každý jednou vyroste 

a začne se rozhodovat sám za sebe.  

Každý by chtěl někým být, mít zde nějaké místo, popřípadě zanechat za sebou něco více než 

jen vzpomínky. A podle mého by měl být člověk tím, kým chce, a co mu přirozeně jde. Když 

si v dětství vysním být pilotem, měl bych se stát pilotem, a to i přes nesouhlas ostatních. 

Myslím, že čím jsme menší, tím jsou naše možnosti stát se kýmkoli reálnější, protože víra dětí 

podle mého působí velice silně. A naopak, čím více rosteme, tím je těžší dosáhnout 

vysněných cílů. Na tomto je asi nejtěžší stát si za svým, když jsou všichni proti, ale třeba i to 

vám dá možnosti si příště vybrat jinak a možná i lépe. 

Nejtěžším krokem k realizaci vašeho vysněného postavení ve společnosti je podle mě jen váš 

přístup a píle. Ne nadarmo se říká, když se chce, tak to jde. A to je určitě se vším. Ostatně, 

žijeme si svůj vlastní život, který za nás nikdo neodžije. A tak je jen na nás samých, kde 

bychom chtěli skončit a působit. Určitě každý z nás obdivuje osobnosti, které to třeba v životě 

vůbec jednoduché neměly, a i přesto si šly za svým, tvrdě na sobě pracovaly, až se dostaly 

tam, kam chtěly. Jsem si ale vědoma také toho, že ne vždy to jde tak lehce a že na cestě k naší 

životní spokojenosti stojí neskutečné množství překážet. Některé se podobají finanční krizi, 

některé zase vašemu nadřízenému. Velikou překážkou může být i osobní demotivace 

například z osobních neúspěchů či ztrát. V takových chvílích je důležité zůstat silný a 

odhodlaný stát se tím, kým chcete vy, a ne lidi okolo vás! 

A to je podle mého i smyslem života.   

                                                       Sára Cenková, 7. C, Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice 

 


