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PANDEMIE KORONAVIRU NASTAVILA ZRCADLO NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Pandemie koronaviru udělala čáru přes rozpočet celému světu. Nikdo z nás nebyl na něco takového
připravený. Všichni se učíme zkušeností. Vir tiše a bezohledně vtrhl do našich životů a vybírá si
nevinné oběti. Jak nás toto může vlastně ovlivnit do budoucna?
To nikdo z nás neví. Bohužel o viru musíme stále mluvit v přítomném čas. Všichni odpočítáváme dny,
kdy toto bude jen pouhou, ne příliš dobrou vzpomínkou. Na světě umírají denně stovky, mnohdy i
tisíce lidí, takže je jasné, že to na lidstvo nikdy nemůže mít ve velkém měřítku pozitivní dopad, ale
všechno je stále ve hvězdách. Co vláda?
Vždy tu byl někdo, kdo nebyl s rozhodnutími vlády spokojený, ale je těžké uspokojit potřeby a touhy
všech. Jelikož je pro nás toto první zkušenost s něčím takovým, nezbývá nám nic jiného než důvěřovat
vládě, že všechno dělá jen pro naši bezpečnost. I když došlo k omezení svobody občanů, musíme si
uvědomit jednu věc. Je pro vás důležitější bezpečnost nebo svoboda?
Podle mého názoru na chvíli obětovat svobodu pro naše bezpečí je v tuto chvíli tím nejlepším
rozhodnutím. Bezpečnost je v tomto případě podmínkou, abychom mohli mít radost ze svobody.
Takže vzdát se na chvíli veškerého našeho bohatství tam někde venku za to stojí. Svět pamatuje
mnoho jiných virových pandemií a vidíte, taky je překonal.
Chápu a sama to tak cítím, že být zavřená celý měsíc doma není nic, co bych si přála. Lidi potřebují
lidi. Zdravý člověk to nějak přežije, ale jaké to musí být pro člověka, který trpí například depresemi
nebo klaustrofobií?
Pro člověka, který není zvyklý být sám a ke své existenci potřebuje přítomnost lidí, je tato situace
velmi obtížná. Celá tato situace není pro lidskou psychiku nic ideálního, ale zocelí nás to do
budoucna. Dokola tu zmiňuji jen negativní věci, ale myslím si, že to může mít i dobrý vliv na nás
všechny. Je jen na nás, jak se k tomu postavíme a naložíme s tímto získaným časem. Máme teď čas
dohnat všechny naše resty, odpočinout si od nekonečných stresových situací, strávit čas s rodinou,
konečně se naučit vařit nebo péct. Je jen na nás, zda jsme schopni jako lidstvo najít i něco dobrého
v něčem špatném. Nikdo z nás neví, co se stane za týden nebo za měsíc a jak tohle všechno dopadne.
Důležité je nepropadat panice, zůstat doma a chránit sebe a ostatní. Posílám lásku a mír Vám všem.
Buďme silní!
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