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Всички хора на този свят са различни, но няма лош човек.
,,Злото е нетрайно“ - така е всъщност. Всеки от нас се учи от своите грешки и рано
или късно отваря очите и сърцето си за доброто. Лъжецът разбира, че с лъжите още
повече проваля живота си. Крадецът знае, че с крадените вещи не ще получи това, което
той наистина иска. Тези хора се наказват и може би си вземат някаква поука.
Да си лош, означава да не се държиш както се очаква, да се присмиваш и говориш
зли думи. Чувала съм много хора да казват на друг, че е лош. За жалост тази дума се
употребява по-често и има още повече наранени сърца. Трябва да се стараем да не бъде
така. Всеки от нас иска да чува хубави думи за себе си, но това няма да се случи, ако
самите ние не сме добри към останалите.
,,Доброто е господар на човешкото сърце“! Ако в сърцето няма добро, то няма нищо
- само омраза и злина. Просто хората не желаят да покажат добрината си. Защо ли
повечето се държат добре само с този, който е добър към тях?! Трябва да сме мили към
всички, без значение какви са те!
Доброто е силно качество, което е господар не само на сърцето и душата, но и на
целия свят. Ако няма добро, земята щеше да е пълна с нещастие, а сърцата на хората наполовина, защото тази половина е добротата. Светът се нуждае от приятелство, любов
и приятни отношения.
Нека покажем добрината, за да бъде всичко по-весело и изпълнено с красота. Светът
ще се промени, а животът би бил по-спокоен и щастлив. Трябва всеки от нас да открие
Доброто, за да е обичан.

