
Podem ser feliços sense amistat? 
 
Totes les persones d'arreu del món, tant sigui gent gran, adults i adolescents,             
incloent-me, hem tingut moltes amistats al llarg de la nostra vida. Però mai ens hem               
fet la pregunta, ni hem pensat gaire si sense aquestes amistats que tenim, podríem              
ser feliços... 
 
Respecte a la meva opinió penso que no és possible ser feliç si no tenim cap                
amistat, ja que el vincle que uneix la felicitat i l'amistat és molt forta i a la vegada                  
molt important per a tothom.  
 
Poques són les persones que aconsegueixen saber quin és el veritable significat            
d'amistat. L'amistat és un sentiment que neix entre dues persones les quals            
aconsegueixen tenir una connexió mútua. L'amistat no és una cosa amb la que no              
es pot viure, tot depèn del fort que sigui la teva forma de ser, pots estar enmig d'una                  
tempesta personal i no necessitar a un amic que t'ajudi a trobar aquesta calma tan               
anhelada o viure una vida feliç sense haver de gaudir-la amb algú. Però el què sí                
està clar és que tenir un amic ajuda molt. Moltes vegades quan la teva vida es                
converteix en un camí de boira, és més fàcil veure per on vas si una altra persona                 
t'ajuda.  
Tot i això, també es pot ser feliç sense amistats, però un amic ajuda molt quan no                 
trobes sentit a la teva vida ja que t'ensenya el que està passant al teu voltant, el que                  
no veus. I és més fàcil ser feliç si comptes amb un suport extern que no sigui la teva                   
família. 
Sí és cert que a vegades cometem errors amb certes amistats, ja sigui amb els               
amics o fins i tot amb la família, i perdre aquest vincle que ens uneix és molt difícil                  
pel simple fet que quan passa això, ens sentim malament amb nosaltres mateixos,             
ja que tenim la sensació que estem perdent a una persona molt important en la               
nostra vida. Però una vegada es solucionen aquests problemes tenim la plena            
sensació, dins del nostre cos, d’alegria i satisfacció, una sensació que no podem ni              
descriure. 
Podem trobar un altre cas de persones que no tenen cap amistat i viuen soles sense                
que ningú estigui al seu costat, ni els doni cap mena d’ajuda. Potser són gent que                
tenen mentalitats molt fortes i poden dir amb seguretat que són feliços, però per              
altres persones segurament no és el cas. 
 
Per aquests motius penso que és molt important les amistats que tenim amb certes              
persones, ja que és com si fos un motor que ens ajuda a impulsar-nos cap endavant                
en la vida mateixa i sense aquestes amistats no podem ser feliços. 
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