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Szczęście jest wtedy, gdy dwoje
ludzi się rozumie, kocha, szanuje,
może polegać na sobie. Niepotrzebne
są do tego żadne wielkie pieniądze.
Ja mam kochanych, dobrych synów,
kochanego męża – i dla mnie szczęściem
jest to, że zawsze możemy na sobie
polegać. A pieniądze? Jeżeli są uczciwie
zarobione – to też jest to pewien rodzaj
szczęścia, ponieważ zapewniają nam
byt, godne warunki życia. Zupełny
brak pieniędzy przyćmiewa szczęście
rodzinne – nasilają się problemy. Gdy
brakuje na podstawowe środki do życia,
nie potrafimy cieszyć się szczęściem.
Szczęście należy pielęgnować, dbać
o nie, by niepotrzebnym gestem czy
słowem nie zepsuć go – a bardzo łatwo
to zrobić. Nadmiar pieniędzy może także
spowodować nieszczęście. Jeśli mamy ich
dużo, a nie potrafimy się nimi podzielić,
nieumiejętnie je wykorzystujemy – mogą
stać się źródłem czegoś złego. Nadmierne
zabieganie o pieniądze także może źle
wpłynąć na kontakty rodzinne. U mnie
jest równowaga w tym względzie i mogę
powiedzieć, że jestem szczęśliwą osobą.

Szczęście przynoszą pieniądze,
twierdzę, że one są najważniejsze.
Poza tym ważne jest życie, zdrowie,
praca, miłość. Praca – taka, która pozwala utrzymać rodzinę, która przynosi jakiś dochód. Czy praca może
przynosić satysfakcję? Nie sądzę,
by ktoś, kto musi pracować, był zadowolony. A zawsze lepiej zarobić
więcej, rodzaj pracy ma mniejsze
znaczenie. Szczęściem jest także miłość, gdy ma się koło siebie kogoś
bliskiego, kochanego, można być
szczęśliwym – rodzina, żona, dzieci,
znajomi są ważni. Na szczycie piramidy szczęścia ustawiłbym jednak
najpierw zdrowie, potem pieniądze,
żona. Gdybym stracił pracę, też na
pewno nie byłbym szczęśliwy. Mimo
że byłbym zdrowy i miał rodzinę – to
do szczęścia by nie wystarczyło. Dobra materialne są bardzo ważne. Bez
pieniędzy nie ma życia, każdy chciałby zarabiać jak najwięcej. Zrobiłbym
wiele, aby zarobić jak najwięcej,
oczywiście w granicach prawa i rozsądku.

Szczęście jest wtedy, gdy człowiek
może się z czegoś cieszyć. Ludzie cieszą się
na przykład z miłości, z pieniędzy. Ja cieszę
się także z dobrych stopni w szkole. Gdy
ma się dobrych kolegów, też można być
szczęśliwym. W tej chwil najważniejsza
jest szkoła, więc to, co dobrego dzieje się
w szkole, przekłada się na moje szczęście.
Poza tym cieszę się z pieniędzy, one też
dają szczęście. Jeśli ktoś nie ma pieniędzy,
to raczej nie może być szczęśliwy. Bardzo
ważne jest zdrowie. Gdybym miał ułożyć
listę rzeczy najbardziej potrzebnych do
szczęścia, na pierwszym miejscu znalazłoby się zdrowie, potem szkoła, pieniądze.
Myślę, że te priorytety zmieniają się z czasem, kiedyś szkoła przestaje być ważna.
Czegoś takiego jak szczęście nie można
osiągnąć też bez rodziny, wtedy pieniądze
też nie wystarczą. Pieniądze nie są w stanie
zastąpić szczęścia, natomiast dobra, kochająca się rodzina może zastąpić pieniądze. Brak pieniędzy nie musi mieć wtedy
wpływu na szczęście. Pieniądze mogą też
powodować problemy, przy ich nadmiarze
boimy się, że ktoś nas okradnie. Szczęście
jest darem, o które należy dbać.

Szczęście to przede wszystkim rodzina, miłość – to stawiam na pierwszym miejscu. Dalej
na liście jest spełnienie zawodowe, kariera,
pieniądze. Jeżeli ktoś postawi sobie jakiś cel i
go osiągnie, także jest szczęśliwy, np. gdy uda
się komuś wybudować dom – jest szczęśliwy, a
w tym wypadku pieniądze są potrzebne. Nadmiar pieniędzy może także przynieść nieszczęście, cierpienie – niektórym na przykład woda
sodowa uderza do głowy. Można się też łatwo
pogubić, człowiek nie wie, co jest najważniejsze
- czy rodzina, czy pieniądze. W obecnych czasach ludzie stawiają właśnie na pieniądze, mają
mało czasu dla dzieci, dla rodziny. A potem się
dziwią, że dziecko ma w szkole jakieś konflikty –
to właśnie efekt takiego zabiegania. Przesadne
zabieganie o pieniądze może być elementem,
który nawet szczęście burzy. Szczęście to, moim
zdaniem, coś, o co trzeba walczyć, czasem nawet latami. Bywa, że raz ktoś jest nieszczęśliwy
a potem wszystko się układa – jest się na plusie.
Gdy te plusy przeważają, wtedy jest szczęście. Ja
jestem szczęśliwa – dziś mogę tak powiedzieć.
Najważniejszy w życiu człowieka jest drugi
człowiek – co mi po pieniądzach, gdy zachoruje
ktoś bliski. Czasami o tym zapominamy. Jednak
gdy coś jest nie tak, nie można się załamywać,
zawsze trzeba iść do przodu. W Polsce, niestety,
trudno się żyje, może nie byłoby takich problemów, gdyby ludzie więcej zarabiali.

Ja jestem szczęśliwy między
innymi dlatego, że chodzę do
szkoły – za rok kończę gimnazjum. W szkole mogę się czegoś
nauczyć, spotkać ze znajomymi
– przede wszystkim to daje mi
radość. Poza szkołą szczęście
daje mi rodzina, dom. Gdyby tego zabrakło, nie byłbym
szczęśliwy. Szczęśliwym można
także być, robiąc to, co się lubi,
ja w przyszłości chciałbym być
strażakiem, bo lubię pomagać
ludziom. Teraz też staram się
pomagać innym – to sprawia mi
przyjemność. Pieniądze także
dają szczęście, zwłaszcza świadomość, że mogę sobie kupić,
co chcę. Szczęście często wiąże
się z pieniędzmi, ktoś, kto wcale ich nie ma, raczej nie będzie
szczęśliwy, ale ktoś, kto ma ich
dużo, też niekoniecznie musi
być od razu szczęśliwy.

