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ZAKUPOWY   SZAŁ

  

Często jesień kojarzy się nam z kolorowymi liśćmi drzew, z drobnym deszczem,  podającym
nieustannie, i tym  że zbliża się zima, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia – to wyjątkowy
moment , a dla wielu ludzi to bardzo szczególny czas, do którego trzeba się odpowiednio
dobrze przygotować. Natłok spraw i często niesprzyjająca aura związana z porą roku, kiedy to
śnieg potrafi padać całymi godzinami, paraliżując dojazd do wybranego celu, a czasem
zmieniając nam cały misterny plan dnia, potrafi przyczynić się do tego, że czujemy się 
zmęczeni, przygnębieni, czasem nawet rozdrażnieni czy zdenerwowani . A tu tymczasem
przypomina nam się, że nie kupiliśmy jeszcze prezentów świątecznych dla najbliższych, i
kolejny pęd w wir zakupów. Nierzadko przyczyną dokonania złego zakupu jest pośpiech i
chaos, w który wpada się, robiąc zakupy na tzw. ostatnią chwilę. A kiedy już prezenty mamy
kupione i czekają cierpliwie na ten dzień, zaczyna się pogoń,  za, już mniej przyjemnymi
zakupami, takimi jak żywność, masowo oblegane są markety, każdy chce zrobić jak największe
sprawunki, a tu ciągle czegoś brakuje, a lista spisana na kartce , zdaje się nie mieć końca,
kupujemy dużo i tanio, poszukując marketów  które mają jak najwięcej promocji, jak najwięcej
przecen, jak najwięcej tanich produktów.

  

  

A przecież w ciągu całego roku najczęściej korzystamy ze sklepów tz. blisko domu, kupując
dobre produkty, ciesząc się ich dobrą jakością i smakiem, a tu przed świętami wpadamy w wir
robienia zakupów w ogromnych ilościach, kupujemy dużo i najlepiej jak najtaniej, nie zwracając
uwagi na jakość kupujących wyrobów, no cóż, tak już najwyraźniej jest, aby przez cały rok
cieszyć się jakością dobrego produktu, aby potem przed świętami zapomnieć o  tym i popędzić
do marketu po tani produkt.
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  Pamiętam czasy kiedy święta były symbolem dobrego smaku, kiedy to właśnie w tym czasie,wszystko co najlepsze i co za tym idzie, najdroższe, gościło w naszych domach, aby jeszczebardziej oddać moment niezwykłej chwili, czasy tak diametralnie się zmieniają, gust i dobrysmak, również, szkoda bo to właśnie święta przypominają nam co jest w życiu najważniejsze, torodzina, jakakolwiek by nie była, i chyba zasługuje ona na wszystko to, co najlepsze. A możetylko mnie się tak wydaje, że rodzina to nie tylko święta  
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