
Чим страшна брехня ?

На мою думку, брехня - це одна з тих речей, які можуть принести за собою наслідки:
душевний біль ,моральну образу чи неприязнь до людини. Переконаний, важко не погодитися
з тим ,що не кожна людина хотіла б зустрітися з такими наслідками.

Я так вважаю, тому що сам не є прихильником брехні. На мою думку, краще завжди
говорити правду у тих ситуаціях, де це нікому не зашкодить. Тому краще розрізняти такі
поняття, як "брехня" та "замовчування". Замовчувати можна підготовку сюрпризу до дня
народження, чи інші свята . Головне не зловживати замовчуванням, бо не завжди воно може
підходити до кожної ситуації. До цього аргументу хочу надати приклад із свого життя, який
мене і навчив говорити правду. Цей випадок стався у моєму дитинстві. Часто заходячи до
крамниці з канцелярією біля мого будинку, я любив поспілкуватись з її продавчинею.
Розповідав їй не тільки правдиві факти і свого життя , а й видумані . Наприклад про те ,що в
мене є сестра. Хоча насправді у мене є брат. цей магазин, мені часто доводилося підтримувати
свої видумки фактів про сім'ю, щоб не дати себе викрити. Через місяць, у крамниці було
змінено продавчиню на іншу. Але колишня продавчиня всеодно часто навідувалися у
крамницю. Одного разу спілкувавшись з новою продавчинею, я не замітив присутності
колишньої, і випадково обмовившись сказав, що у мене насправді є брат .Почувши це,
колишня продавчиня обурилась та обізвала мене "брехлом". У цей момент я зніяковів,
відчувши себе не у своїй тарілці. Швидше за все, продавчині більше не вірили жодному моєму
слову. Після цього випадку, я почав завжди казати правду. На цьому прикладі я розповів, як
мені було неприємно за свою брехню, та хочу також наголосити, що вона може завдати біль
не тільки вам, а й близьким людям.

На мою думку, у сім'ї завжди повинна бути добра та злагоджена атмосфера, у якій ніхто
не буде обманювати один одного кожен з нас стикався із такою ситуацією, коли вся сім'я
збирається на свято. Та де коли, хтось не може підібрати одяг, тому він звертається до
близьких за допомогою. Та не завжди вони можуть сказати вам правду, щоб не образити вас.
Але ви можете стати посміховиськом, через таку пораду від рідних .Тому до цієї теми ,я хочу
навести приклад з літератури .У творі Лесі Українки, мати хоче одружити Лукаша з Килиною,
бо бачить ,що вона роботяща та хороша дівчина, не помічаючи її брехні та улесливості.
Одруживши їх з часом мати Лукаша дізнається, що роботяща дівчина ‒ це маска, яку одягала
Килина. Ми спостерігаємо за ситуацією, коли людина досягає своєї мети брехнею, приносячи
душевний біль та моральну образу іншій людині.

Отже, брехня призводить до неприємних емоцій та зневіру людей у добро. Це
найстрашніше ,що може принести брехня. Тому потрібно бути чесним з людьми та самим
собою.
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