
Твір на тему Свобода як невід'ємна складова людського життя

У світі існує лише одна річ, без якої не зможе прожити жодна людина. Це  свобода.
Можна бути неймовірно багатим, талановитим, мати безліч друзів,  приятелів або навіть
керувати цілою країною, але без волі неможливо  радіти життю по-справжньому,
відчувати всю його повноту та  багатогранність. Лише свобода робить людину дійсно
щасливою, бо вона  надає особистості право вибору, якусь альтернативу, допомагає
почувати  себе впевненим, не залежати від інших. 

Чи доводилося вам коли-небудь помічати, чому навколо людини, яка  полюбляє
спілкуватися, завжди збирається так багато оточуючих? Чим же  вона привертає їхню
увагу, притягує до себе? Насправді все дуже і дуже  просто. Річ у тому, що ця людина ні
в чому не знає обмежень. Така  особистість цікава іншим лише завдяки тому, що вона не
визначає для себе  певних кордонів насамперед у спілкуванні, не ставить ніяких заборон,
 обмежень, а відчуває себе в суспільстві вільно, комфортно та невимушено.  Товариська
людина може довго-довго розповідати якусь історію, і всі  будуть слухати її з неабияким
захопленням, і це завдяки тому, що вона  вміє зацікавлювати публіку. Отже, свобода у
вимірі спілкування дарує  особистості цілу низку переваг. 

У сучасному світі, коли наука й техніка досягли свого найвищого  розвитку, просто
необхідно бути винахідливим, особливо у сфері професії.  Справді, на роботі дуже
важливо вчасно проявити ініціативу — це завжди  запорука успіху в кар'єрі. А знайти
нову ідею, власне, й допомагає  свобода думки. 

Також не слід забувати й про те, що свобода — це невід'ємна  частина творчості. Можна,
приміром, пригадати тяжку долю українських  письменників. Видатний письменник Тарас
Григорович Шевченко жив за часів  кріпосного права, коли пани та поміщики всіляко
принижували,  пригнічували народ. Тарас Шевченко не зміг залишатися осторонь цих 
подій. Своїм поетичним словом він викривав, критикував, висміював  жорстокий
кріпосницький лад, пристрасно боровся за правду, за долю  простих людей. Як
результат — поету заборонили творити, його всіляко  переслідували, а потім
заарештовували, відправляли у заслання. Але,  незважаючи навіть на арешт, Тарас
Григорович ні на мить не полишав своєї  справи, продовжував писати. Там, у неволі, Він
фактично сам собі давав  свободу... 

Взагалі свобода дає людині дуже багато переваг. Вона змінює  людину, окрилює,
підносить її душу. Свобода прикрашає людину. Саме тому  дуже важливо самому для
себе створювати таку свободу, і тоді прийдуть  зміни, прийдуть в той час, коли їх зовсім
не чекаєш.
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