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Што означува човекот?
Главната улога во општеството ја
има човекот. Секој од нас различно
го дефинира човекот. Според
нашите заеднички размислувања,
добиваме една цел. Мислењата
треба да се искрени и само така ќе
ја разбереме таа цел. Неколку
креативни мисли за дефинирање
на човекот се следните:

-Човекот се образува и ги вреднува
своите постапки и чекори.
-Човекот е суштество кое се ориентира и
преживува според некоја замисла или
цел.
-Човекот има право на свое мислење.
-Човекот може да се справи со се! Но,
почнува од себе.
-Човекот е битие коешто основа свој
живот, се образува и ги сфаќа
моралните и етичките вредности.
-Човекот е суштество коешто
размислува и одлучува во општеството.
-Секој човек има право на збор.

Како меѓусебно се прифаќаат
луѓето?
Во секојдневниот живот се среќаваме со различни
луѓе. Луѓето се различни и имаат свој посебен
карактер. Некој помалку ја цени вредноста на другиот
човек, а некој повеќе. Имаме своја добра и лоша
страна, но треба да ја знаеме границата. Меѓусебно да
се прифатиме такви какви што сме и да не се делиме.
Денес, во светот луѓето не се мислат за еднакви
меѓусебе. Често се критикуваат и не се сметаат за исти.
Љубовта треба да преовладува во сите. Со омраза не
се постигнува ништо добро.
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Без разлика на
бојата на кожата,
религијата и
традицијата,
треба да се
почитуваме

Човекот во светот и
опасностите околу него
Најголемите опасности во светот се предизвикани
од човекот. Сепак, постојат и опасности од
природна појава. Секоја опасност може да остави
последица кај човекот. Денес, постојат многу
опасности предизвикани од човекот, без да се
помисли за последиците.

Опасности од природата

-Една опасност претставуваат земјотресите. Во голем дел
од светот има силни земјотреси. Тука настапува
рушењето на објекти и повредени лица.
-Следна опасност се поплавите.Доколку има голема
поплава, повторно има повредени лица. Со денови се
трага по преживеаните лица, но за жал некои не
успеваат да преживеат.
-Опасност претставува и громот.Отскокот на притисок,
температура и молња создава брзо ширење на воздухот
и се создава гром. Исто така, може да има и повредени.
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Опасности предизвикани од човекот

Опасностите предизвикани од човекот се најзастапени
во светот. Се создаваат различни нешта кои го
нарушуваат нашето здравје. Најголема опасност за
човекот е самиот човек. Сам на себе си наметнува
зло,за кое подоцна се обвинува.
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Оружјето и
експериментите во
лабораториите влијаат
на лош начин.
Оружјето често се
користи во некои
држави, а со тоа може
да настрада и голем
дел од населението.
Од експериментите се
шират различни
гасови коишто ги
вдишуваме.

Фабриките исто така
претставуваат
непријател. Со
ослободување на
различни хемикалии
се загадуваат воздухот
и водата.

▫

Друга опасност
претставуваат
алкохолот и
дрогата. Со нивно
користење луѓето
се менуваат
физички и
психички. Се
појавуваат
различни
недостатоци и го
прават човекот
зависен.

▫

Болестите исто
така
претставуваат
опасност. Тие
многу лесно се
пренесуваат.

▫

Најголема
опасност е и
глобалното
затоплување и
климатските
промени.
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Една од опасностите во некои
делови од светот е и малиот
број на население. Тоа
означува исчезнување на
човештвото од тој дел.

▫

Несогласувањаната на
луѓето во општеството
претставуваат проблем.
Ова не претставува
опасност, но претставува
голем проблем.
Решавањето на проблемот
заеднички е најдобриот
начин. Да се интегрираме
постојано. Да бидеме
совршени.

