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Климатът се променя! А аз? 

Земята е нашият малък, прекрасен и съвършен дом! 

От звезден прах, блуждаещ безметежно в безкрайността на мрачния Космос, тя е 

успяла да създаде всичко това, което днес ни заобикаля.  

Но този непрестанен процес на еволюция и напредък не се е случил изведнъж. Не е 

възникнал от небитието на нищото. Милиарди години са били необходими за 

преобразяването на безжизнената купчина от пепел, магма и отровни газове, и 

зараждането на първите микроскопични организми. После още толкова време, за да се 

научат част от тях да фотосинтезират и да произвеждат така необходимия животворен 

кислород. Дълги години на бавно и плавно развитие са позволили на организмите да се 

измъкнат от огромния океан и да заселят едва появилата се камениста суша. Тази 

изглеждаща ни днес тривиална, но толкова значима стъпка, е дала възможност на крехкия 

живот да оцелее. Съществата продължавали да се развиват, а природата да ги моделира 

по различни и разнообразни начини. Някои от тях изчезвали, но се зараждали други, още 

по-съвършени и прекрасни от предишните.  

И така един ден човекът се появил и решил, че е господар на света, в който живее. 

Природата, тази прекрасна орисница, с вкус към красотата и хармонията, дори и 

него обикнала. Тя му позволила да учи и да се развива в синхрон с нея. Пращала му 

изпитания, за да го направи още по-силен и по-умел. Давала му подслон, храна, топлина 

и уют.  

В началото човекът почитал своята прародителка. Наричал я с умиление и възхвала 

„Майка Природа“. Думата майка и днес е свещена за всички народи. Тя е символ на 

начало на живота, на възвишеност и съвършенство. 

В зората на своето развитие човекът строял храмове и изпитвал страхопочитание 

към сила и могъщество на Природата, към нейната съвършена същност. Опитвал се да я 

опознае, да я разбере, мислейки си, че така ще я обикне още повече.  

А тя омаяна от неговото любопитство, като всяка майка, гледаща с любов към едва 

прохождащото си дете, му подавала ръка и го повеждала все по-навътре в дебрите на 

познанието на видимия и невидимия свят. Тя му позволила да види извън пределите на 

собствения ѝ дом – планетата Земя и да осъзнае нищетата на своето съществуване.  

Но това не сломило човека. Не зародило в сърцето му усещането за безпомощност 

и незначителност. Знанието не го смазало. Напротив! Той се почувствал пораснал, голям, 

велик и започнал самоуверено да крачи смело. 

Човекът бил поласкан от вниманието на Майката Природа, от нейната загриженост 

и великодушие. Той повярвал в себе си, смятайки, че е най-любимото сред всички ѝ деца. 

Изравнил силите си с нея. Започнал да създава живот, да моделира организми и да 

определя, кой живот е значим и кой не, кой да живее и кой да умре. 
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Като глезено дете започнал да смята, че всичко на Земята е негово и трябва да му се 

подчини. Допускал, че светът не може да съществува без него, че Природата ще загине 

без грижите му. Решил, че тя се нуждае от него, а не той от нея. Изсичал безжалостно 

гори, строил огромни бетонни сгради, крадял местообитания, отнемал животи. Защото 

вярвал, че е равен с нея – Природата.  

Не осъзнавал, че неговата любяща Майка го гледа с натъжени очи и с кървящо 

сърце. Че тя трябва с треперещи ръце да възстанови равновесието, което едно от нейните 

деца се опитва така лекомислено да разруши.  

Тежко е бремето на всяка майка. За нея няма любима, по-любима и най-любима 

рожба. Тя не умее да класифицира децата си, като добри или лоши. Тя еднакво обича и 

милее за всичките си чеда. Но майката също така осъзнава, че е нейна отговорността, 

когато едно от децата ѝ е направило волна или неволна грешка, и именно тя трябва да 

въдвори ред, за да го насочи към правилния път.  

Майката Природата, разбрала трудността на решението си, е принудена да научи и 

човека на повече любов, състрадание и уважение. Тя започнала да дава малки 

отрезняващи уроци. Да показва, че нещата излизат извън контрол: Водата, която изгражда 

около 80 процента от човешкото тяло, е вече замърсена и то от самия него. Отровата, 

която е изливана там с години, сега се натрупва в неговото тяло, и така както той я е тровел 

лекомислено, сега тя трови него. Земята, ограбвана, продънвана, опустошавана, заливана 

с боклуци, сега търси своята отплата. Растенията, хранейки се от омърсената земя, 

смучейки токсична вода, се превръщат в отрова, същата, която животните и човека ядат. 

А, животните, тези неми, онеправдани създания със своите широко отворени, горящи очи, 

изтикани от неразумния човек в резервати, принудени да търсят храна сред тонове смет, 

задушавани от пластмаса и полиетилен, разказват цялата нелепост на своята гротескна 

съдба. 

Природата страда! Тя плаче и стене от болка! Но отново в унисон с нея, страда и 

всичко, което тя е създала, включително и човека.  

Осъзнал своето нахалство, човекът започва да се събужда от летаргичния си сън, и 

да проглежда. Сваля розовите си очила. Предприема действия. Опитва се. Но отново 

напразно, защото в центъра на света поставя само и единствено себе си!  

− Светът се променя! Климатът се променя! Аз се промених! – крещи Природата – 

Събуди се, мое мило дете! Събуди се! 

− Не! Не трябват думи! Не трябват конференции за мир! Не трябват документи, 

написани на тонове хартия от унищожените ни дървета! – повтарят животните и 

растенията – Събуди се, братко! Моля те, събуди си! 

− Може би сте прави! – започва бавно да разтърква очи и мързеливо да се протяга 

човекът – Може би трябват дела!  

Той се почесва. Дали другите са прави, а той греши? 
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− Да! – единодушни се съгласяват Природата, животните и растенията. - Не утре, не 

след години, а сега!  

Човекът стреснато се оглежда и осъзнава, че е настъпил моментът за истинска 

променя. Осъзнава, че той е просто прашинка от една безконечна спирала, която няма 

начало и край, а само моментно проявление. А отрязъкът от време, заделен за неговото 

съществуване, зависи от уважението и опазването на всичко живо и неживо - на цялата 

природа, и тяхното извисяване над собственото му съществуване.  

И тази промяна трябва да се случи веднага! 
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