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Hej blog, jeg har noget vigtigt som jeg gerne vil fortæl jer. I dag er jeg 15 år og rammer snart 16, 

men jeg føler at det var i går jeg lige startede på 0.klasse selvom jeg kun har en uge tilbage i skolen 

før jeg er færdig. Jeg føler at tiden går alt for hurtigt for os, til at vi kan bruge den ordenligt. Det 

derfor jeg giver jeg denne besked med at i skal bruger jeres tid klogt og fornuftig så i ikke kommer 

til at fortryde nået når i er blevet ældre og gamle. Fordi jeg, som er selv ung føler at jeg har spildt 

min tid og ikke har nydt mit barndom nok. For hvis jeg brugte min tid ordenligt, så vil det ende 

med at jeg ikke ville savne mit barndom så meget. Det ville havde endt med at jeg ville være mere 

spændt om min fremtid, og skabe nogle nye minder for mig selv, som ville være endnu beder end 

min fortid som barn.  

 

Hvad jeg prøver sige er at i skal tænke mere på jeres fremtid, fordi den er ukendt. Den er ikke 

ligesom fortiden som er fuld med gode minder og fortrydelse, fx hvor mange af jer ønsker ikke at i 

kunne tage tilbage i tiden stoppe dig selv for at gør noget dumt? Men har i ligget mærke til at ikke 

så mange af jer vil gerne tage til fremtiden? Det er fordi du ikke ved noget som helst om den, og 

fortryder ikke noget fordi det ikke er sket noget endnu. Men det lige præcist derfor tid er så 

skrammende, fordi du reagear først når det er for sent at rette op på det. 

 

Derfor siger jeg det igen fordi det er så meget vigtig at i forstår min besked ordenigt, 

pleaseeeeeeeee brug jeres TID klogt og fornuftig. Jeg siger det kun for jeres egen skyld, så i ikke 
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selv kommer til at fortryde det. Fordi jeg har indset hvor dyrebart tid er og at man ikke skal tage 

det forgivet, for nu af vil jeg gøre hvad føler jeg lyst til at gør og gør det meste ud af den tid jeg har  

tilbage og jeg håber i også gøre. Brug tid med dine venner brug tid med dine familie medlemmer, 

til alle dem som er tæt til dig og selvfølgelige dig selv. Håber i kigger anderledes på tiden og at i ser 

værdien i den, vi ses til næste gang og del mine blogs og bliv medlem af Hassan-army. Husk nu og 

følge mig på snapchat Instagram og Twitter linksne er der nede PEACE ☺. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


