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A mentira corrói os valores da sociedade
Enviado por Kie Kume
07-Ago-2017

Há a Verdade que é Deus e a verdade que é uma das grandes virtudes do ser humano, construída pela integridade,
retidão e transparência na convivência de cada um com as pessoas que o cercam. Vivemos uma época de mentiras e
falsidades e enfrentamos sério risco de termos toda uma geração marcada por essa falta de transparência nos
relacionamentos humanos. Escondida nos mais diversos interesses políticos, econômicos e ideológicos de nosso tempo, a
mentira vai corroendo os valores da sociedade, como uma mancha de poluição que rouba a pureza de um rio ou a beleza
de uma paisagem.

A
mentira é um câncer que está contaminando todas as áreas, tanto na esfera
pública como privada e não apenas em nosso país. Basta olhar como está
avançando a desconfiança entre as nações e em relação ao comportamento de
muitos governantes. Está cada vez mais difícil para nossos jovens e nossas
crianças acreditar nas boas intenções dos que deveriam dar o exemplo de retidão
em todas as decisões. Os interesses de muitas nações e de seus povos estão
sendo substituídos por ambições pessoais ou de alguns grupos, gerando guerras,
destruição, pobreza, desemprego, fome e ondas de refugiados.

&ldquo;Não
haveria nenhum conflito se todos tivessem melhor compreensão das religiões
mundiais e das Verdades de Deus&rdquo;, diz o autor e líder espiritual japonês Ryuho
Okawa em Mensagens do Céu. Em outro de seus livros, As Leis da Missão
&ndash; Desperte agora para as verdades espirituais, Okawa diz que &ldquo;o
mundo que você acha ser o verdadeiro, não é o verdadeiro. E o mundo do qual
você ouviu falar apenas nos contos, lendas e nas religiões, que você acredita
ser uma miragem é, na realidade, o verdadeiro mundo&rdquo;.

No
plano humano, percebe-se que a ausência da verdade invade os relacionamentos,
não apenas as esferas políticas. É comum ver muitas pessoas deixarem de olhar
no rosto umas das outras durante uma conversa - entre marido e mulher, entre
irmãos, entre amigos e até entre namorados. É como se cada um, mergulhado em
seu universo particular, estivesse com medo de entregar sua verdade ao outro. É
pelo olhar sincero que duas almas se comunicam. É no olhar, no ouvir mais do
que no falar, que conseguimos absorver todas as angústias dos que nos procuram.

A
mesma verdade que esperamos de nossos governantes e políticos deve ser cultivada
em cada situação de nossas vidas, pelos pais ao falarem com os filhos, pelos
filhos ao conversarem com os pais, pelo empresário ou executivo ao explicar
suas estratégias e sua política salarial aos funcionários, pelos sindicatos em
suas reivindicações aos patrões, pelo vendedor que tenta comercializar seus
produtos a um cliente exigente, pelo estudante que inventa uma desculpa por não
ter entregado um trabalho ou estudado para uma prova, pelo professor que às
vezes é tentado a manipular explicações sobre determinados fatos. Todos falam
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que querem a verdade, mas, muitas vezes, preferem se enganar com a mentira. Uma
sociedade comprometida com a verdade e com a transparência terá mais justiça
social e será mais feliz e sadia. A tentação de mentir deve ser combatida com
determinação, embora ela sempre tenha estado presente ao longo da história.

Kie Kume é gerente da editora IRH
Press do Brasil, que publica em
português as obras de Ryuho Okawa. Um dos autores mais prestigiados no Japão,
Okawa tem mais de 2.200 livros publicados, ultrapassando 100 milhões de cópias
vendidas, em 28 idiomas. (www.okawalivros.com.br)
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