
Конкурс на тема: „ПРИМЕРЪТ ЗА ДОБРОТА, КОЙТО МЕ
ВДЪХНОВЯВА“

Добротата може би е най-красивото и чисто нещо на света. Често сме чували "Добротата
краси човека". Тя не само го краси. Тя променя животи, повдига ъгълчетата на устните
ни, кара ни да виждаме процепа светлина в сякаш безкрайната тъмнина, я която се
намираме. Добротата променя света.

Още от много крехка възраст знам, че да си мил и състрадателен е много важно. Винаги
се чувствам горда със себе си, когато правя решението да постъпвам с емпатия и да
помагам на хората. Те знаят, че могат да държат на мен, което ме радва. Радва ме да
виждам, че съм направила нечий ден по-добър.

Красиво е да виждаш добри и сърдечни хора. Дали ще е някой, когото познаваш, или
някой, чието добро дело е станало известно. Сякаш все още има надежда на света.

Много пъти съм била в тежки ситуации, в които съм била без всякаква мотивация, в
които съм била наистина изгубена. В тези моменти, когато някой добър човек се
появяваше, светът ми се преобръщаше. Радвах се, нещата, които сякаш бяха изгубили
своя смисъл, го възвърнаха за миг. Чувствах се ценна отново. Добротата им ме накара
да се чувствам жива. Затова и моите най-добри приятели са такива. Ние си "спасяваме
животите" един друг, като сме добри един с друг. Така се чувстваме разбрани и
изпълнени с надежда.

Разбира се, добротата не се прилага само, когато някой е в лоша ситуация. Всъщност,

ние никога не знаем в каква ситуация е някой и как се чувства, защото много хора крият
чувствата си, затова да си мил винаги е опция, и то хубава опция, която краси. Най-вече,

когато си добър не защото искаш нещо от друг или искаш той да те харесва, а защото
си...такъв.

Често добротата се смята за слабост, тъй като много хора се възползват от нея. За
съжаление се случва. Но тя НЕ е слабост, а най-голямата сила, един ясен индикатор, че
си земен човек. Тя не трябва да се бърка с това винаги да услужваш на хора, които
очевидно се възползват от добротата ти. Тя изисква и граници.

Вдъхновяват ме хора, които са човечни въпреки мнението на другите, въпреки
трудностите и риска за репутацията им.



Изпращам благодарности на всички, които допринесоха любов и щастие в живота ми. Те
са чисто доказателство, че все още има хора.


