Η ΑΛΛΗ ΟΨΙΣ
Ψηλαφώντας την των πραγμάτων αλήθεια...
https://alopsis.gr

Τι είναι η ομορφιά; (Μαρία Σκαμπαρδώνη)
Categories : ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Date : 8 Δεκεμβρίου, 2018
Τι είναι η ομορφιά; Οι περισσότεροι ακούγοντας αυτή τη λέξη θα τρέξουμε να
απαντήσουμε πως αυτή σημαίνει το εξωτερικό κάλλος, ένα εντυπωσιακό σώμα, την
εμφάνιση εκείνη που προκαλεί τον πόθο και την επιθυμία.
Πόσοι όμως θα σκεφτούμε την ομορφιά που υπάρχει μέσα μας, την ομορφιά της
ψυχής μας; Την εσωτερική εκείνη ωραιότητα η οποία δεν παλιώνει ποτέ, δε γερνάει
ποτέ αλλά αντιθέτως, όσο περισσότερο καλλιεργείται τόσο αυξάνεται.
Η εσωτερική ομορφιά στον άνθρωπο (η αρετή), είναι ανώτερη. Και όμως,
στις ημέρες μας βλέπουμε πολύ συχνά πως άνθρωποι απορρίπτονται ή πάνε μπροστά
στη ζωή τους στηριζόμενοι αποκλειστικά και μόνο σε αυτή. Η μόδα, η διαφήμιση, η
τηλεόραση προωθούν συγκεκριμένα πρότυπα ομορφιάς τα οποία υποτίθεται πως
πρέπει να θεωρούνται αναγκαία για όλους τους ανθρώπους –κυρίως τις γυναίκες.
Είναι γεγονός πως ως άνθρωποι οι οποίοι έχουμε ακόμα μέσα μας αντιλήψεις από
την προϊστορική μας εξέλιξη, επειδή ενδόμυχα θεωρούμε πως ένας άνθρωπος με
ωραιότερη εμφάνιση θα έχει καλύτερα και πιο υγιή γονίδια.
Όμως, πόσοι άνθρωποι πίσω από την όμορφη εμφάνιση δεν κρύβουν μία εντελώς
άσχημη ψυχή; Γιατί κρίνουμε και κατηγοριοποιούμε τους άλλους με βάση τα
εξωτερικά τους χαρακτηριστικά και όχι με τα γνωρίσματα και τα ταλέντα
τους, για τα οποία και έχουν κοπιάσει πραγματικά;
Η εσωτερική αρετή είναι εκείνη που μένει άφθαρτη στον άνθρωπο και
κάνει τον ίδιο ικανό και ισορροπημένο για τις σχέσεις και τη ζωή του. Η εξωτερική
ομορφιά μπορεί μεν να είναι θελκτική, αλλά χάνεται και αλλοιώνεται με την πάροδο
των χρόνων.
Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι άσχημος . Αν σε κάποιον που είναι
ερωτευμένος και αγαπάει βαθιά κάποιον, του δείξεις την Angelina Jolie, ακόμα και
τότε θα επιλέξει το πρόσωπο που αγαπάει.
Η ομορφιά της ψυχής είναι ικανή να ομορφύνει ακόμα και το ασχημότερο πρόσωπο,
είναι ικανή να κάνει ποθητό ακόμα και τον ‘’άσχημο’’ άνθρωπο. Ας της δώσουμε
περισσότερη σημασία.
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(Πηγή: Αντίφωνο)

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

