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Viciul societăţii reprezintă problemele cotidiene pentru care oamenii încearcă să găsească
rezolvări, această misiune fiind uneori foarte grea, dar niciodată imposibilă.
În momentul
menţionării termenului “viciu” este foarte posibil să ne gândim la fumat, dependenţă de alcool
sau chiar de droguri.În timp ce incearcă să renunţe la ceea ce le pune sănătatea în pericol,
oamenii se mai confruntă cu anumite trăsături de caracter pe care vor să le nege deoarece fie
nu le pot accepta, fie le acceptă şi le tratează cu superficialitate.Astfel, un alt viciu este
reprezentat de superficialitate, de atitudinea delăsatoare de care deseori dăm dovadă în diferite
circumstanţe şi ajungem să regretăm şi să trăim într-o tristeţe constantă pentru că suntem
nemultumiţi de societatea în care trăim.Foarte mulţi îşi exprimă dezamăgirea faţă de societate,
dar aproape nimeni nu încearcă să schimbe ceva la propria persoană iar acesta este un
amănunt important deoarece schimbarea porneşte de la fiecare dintre noi.De asemenea, este
important să înţelegem diferenţele care se remarcă în societate referitoare la religie şi, în mod
special, la pasiunile pe care le posedăm.Discriminările care au la bază pasiunile şi aptitudinile
noastre sunt des întalnite chiar dacă mulţi sunt de părere că “diferenţele ne fac speciali”.Mai
mult decât atât, suntem într-o continuă contradicţie cu noi înşine, nu ştim exact ce ne dorim şi
preferăm să ne izolăm.Pe de altă parte, schimbarea nu este imposibilă, nici măcar absurdă, ci
mai degrabă un punct de plecare pentru a ne descoperi pe noi.Absurd este mai degrabă faptul
că pornim de la premisa ,,diferenţele ne fac speciali” dar ajungem la concluzia că nu acceptăm
diferenţele.
În concluzie, tot ceea ce facem ne defineşte propria persoană deoarece fiecare este o parte a
societăţii.
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