
Чим страшна байдужість і брехня?

На світі є безліч людей. Всі мають власне уявлення про світ та оточення. Їхні

дії зумовлюються певними пріоритетами, жагою чогось нового і незвичного. Дуже

погано, що інколи ці величні, справді гарні риси, заступають інші, такі як: брехня і

байдужість до навколишнього світу. Тоді перед нами постають питання: «Чи

комфортно жити з іншими людьми, що повсякчас брешуть? Чи добре бути поруч з

байдужою людиною, яка закриває очі на дійсність і їй байдужі інші люди? Хто ми?

Куди прямуємо?»

Ці риси нам на перший погляд здаються різними і несхожими, але це не так.

Навпаки, вони становлять єдину систему самознищення прекрасного і важливого в

цьому світі. І тоді ми задаємо нові запитання: «Чим страшна ця єдина система

самознищення прекрасного і важливого?» От, наприклад, брехня. Чим страшна

брехня? Кожного разу, як ми брешемо, то руйнуємо довіру інших людей? Довіра – це

як мотузка, що об'єднує двох людей, доки не обривається і не залишає прірву між

двома донедавна близькими людьми. Зв’язати, відновити з двох частин мотузку не

можна, а якщо і можливо, то утвориться вузол, якого не вдасться не помітити, забути.

Не слід думати, що якщо ти збрехав вперше, то більше це не повториться. Ні, на

жаль, буде це і вдруге. Згодом просто ніхто не повірить. Тим ще страшна брехня, що

можна втрати не тільки стосунки із другом чи рідною людиною, а саме вічні цінності

людства: дружбу, підтримку, любов.

Збайдужівши до світу, ми також втрачаєм певні цінності. Наприклад, ми

помічаємо, що навколо є люди, які хочуть і пропонують нам свою дружбу, яких ми

не помічаємо, так само, як збрехавши, ми дещо втрачаємо, а саме  щире зацікавлення

нами оточуючих!

Отже, я прийшла до висновку, що брехня і байдужість є ознакою слабкості.

Адже сильна людина виявляє великодушність, доброту, а слабка людина буває

доброю на словах і, як правило, бездіяльною у вчинках.
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