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                 Животът е безценен дар за всеки човек, който му е 

даден да съществува и да се чувства свободен и щастлив. 

Справедливостта е много важна за всеки един от нас. Всички ние 

сме усещали поривите й. Справедливостта е стремежът всичко да 

бъде отсъдено по най-разумния и правилен начин. Вярвам, че 

всички хора са родени свободни и равни по достойнство и права. 

               От раждането ни, нашите родители и учители, ни учат 

да различаваме справедливото от несправедливото. 

Като малки учителите ни, ни учат на справедливостта между 

всички, но пораствайки сблъсквайки се с реалната 

действителност, представата ни рухва. 

Тогава осъзнаваме, че животът съвсем не е приказка, но това не 

бива да ни плаши.  Въпреки че животът понякога не е 

справедлив, той ни е даден и ние трябва да го изживеем, колкото 

се може по - добре. За съжаление живеем в противоречиво и 

размирно време. Време на пълни дискотеки и празни библиотеки, 

на пълни очи и празни глави. В подобна обстановка 

справедливостта и равноправието са обречени. 

Както едно цвете, което е поставено във ваза, пълна с вода, 

примесена със сол - тези две понятия вехнат, без да привличат 

ничие внимание. 



Да вземем за пример бежанската криза. 

Нима е справедливо и законно невинни хора да плащат за 

за нечии политически грешки? 

Нима е нормално десетки семейства да са лишени от най- 

същественото и хуманно право, а именно правото на мирен 

живот в родното им място? 

Да напускат страната си и да търсят по - добро бъдеще в други 

страни и чужди земи. 

Опустошителната сила на войната нарушава всички естествени 

правила и закони в обществото. 

Любовта, красотата, доброто и справедливостта спират да 

действат. 

Твърдението, че “всички хора се раждат равни”, утвърждава един 

факт от човешкото съществуване, че всички хора са равни по 

силата на това, че са човешки същества, а не растения или низши 

животни. Хората са равни - по силата на това, че притежават 

разум, достойнство или страст. В материално и интелектуално 

отношение има привилегировани. Иначе всички щяхме дори да се 

раждаме еднакви. Но важно е да се отбележи, че всеки е 

привилегирован в нещо. 

Детето, родено в богато семейство, ще му е по-лесно да стане 

мениджър на голяма компания. Защото родителите му са 

работили, изкарали са пари и им се полага да му осигурят най- 



доброто бъдеще според собствените си стандарти. Вселената е 

избрала да предложи на този човек точно тези предимства. 

Детето, родено в бедно семейство, ще има съвсем други 

привилегии. То ще има достъп до психологията на по-голям кръг 

от хора. 

 Навярно ще изстрада повече и още от рано ще му се наложи 

да е силно. Ще е по-близо до природата. Ще има мотивация да 

надхвърли всички очаквания. 

Моцарт няма нужда да рисува като Ван Гог и Ван Гог няма нужда 

да композира като Моцарт. Всеки от тях е гений в своето нещо и 

може да си позволи да е абсолютен неудачник в други области. 

Това не му вреди, а изгражда индивидуалността му. 

Хората са равни, защото всички имат шанса да постигнат себе си. 

Хората са равни, защото възможностите им за развитие са 

неограничени. Хората са равни, защото във всеки има нещо 

уникално, от което зависи цялата Вселена. 

 

,,Справедливост”,и ,,равенство” - две думи, носещи толкова 

обширно послание към нас. Послание, каращо ни да се 

замислим и преосмислим постъпките си. Трябва да бъдем 

устремени към светлото бъдеще, така че чрез нашите 

постъпки и идеи да успеем да променим света. 



Основният смисъл на живота е да се бориш и оставиш нещо 

ценно след себе си, а това няма как да не се случи ако усърдно 

преследваш човешките си ценности! 

Нека бъдем справедливи,нека моралът бъде наш „водач” по 

светлия и дълъг път,който предстой да извървим на този 

прекрасен свят. 


