
„Климатът се променя! А аз?" 

 

Есе 

Всеки един от нас, всяко рационално мислещо същество, знае какво е климатът. Но 

какво съм „аз"? Знам ли това? Искам ли да го знам? Мога ли изобщо да го узная, ако се 

променям? Променям като един многогодишен режим под обятията на времето. 

 

Човекът! Едно съвършено същество! Или не чак толкова...Дали вие, хората, дали аз, 

сме се усъвършенствали до такава степен, че знаем кои сме? Моя лична преценка, е че 

независимо от това, че сме едни разумно мислещи същества, независимо от 

милионите мозъчни клетки в нашето изграждане, ние, хората, не сме чак толкова 

твърдо устремени и сигурни в себе си. Ние се променяме! Промяна, която до известна 

степен може да се сравни с промяната на климата. Промяна, от която не може да 

избягаш, както не може да избягаш от дъждовното, снежното, а дори и бурното време.    

Промяна! 

 

Човекът и климатът са в тясна взаимовръзка. Хората все повече влияят на климата и 

температурата на земята, като изгарят изкопаеми горива, изсичат дъждовни гори и 

отглеждат добитък. Това добавя огромни количества парникови газове към тези, които 

се отделят по естествен път в атмосферата, засилвайки парниковия ефект и глобалното 

затопляне. И да! По този начин човек показва, че е едва ли не по-силен от природната 

зависимост, но разбира се всеки един от нас, разумните, както се казва, знаем, че ние 

сме деца на майката Природа и всичко зависи от нея. С нещата, които ѝ причиняваме 

не вредим само на нея. Вредим и на самите себе си. Климатът е част от майката 

Природа, ние сме част от майката Природа, ВСИЧКО е част от майката Природа. Тъй 

като в случая говорим за човека и климата ще кажа само, че ние променяме климата, 

но с тази промяна оказваме въздействие и върху нас. 

 

Всичко това, за което говорех досега, беше в съвсем географски аспект на нещата. Но 

нека вникнем и в един по-различен, по-разнолик образ на промяната. Говоря именно 

за философският изглед. Нека задам първо следния въпрос. Какво е това „аз"? Нека го 

вземем като един образ. Аз-образът основно се разделя на личен и социален. В случая, 

обаче, нас не ни интересува обществото точно в момента. Единственото нещо, към 

което трябва да насочим внимание сега е личният Аз-образ. Той от своя страна се 

разделя на още два подобраза, а именно идеален личен Аз-образ (какъв иска да бъде 

индивидът) и реален личен Аз-образ (какъв е индивидът според собствените си 

представи).  Никъде обаче не срещаме следният Аз-образ, а именно „какъв Е 

индивидът". Тази причина се дължи на това, че ние самите не сме сигурни дали това, 

което сме определили за себе си изобщо е вярно. Не сме сигурни най-вече заради 



прибързаните мерки, които вземаме, избухванията ни и още много други 

несъзнателни постъпки, които ни променят. Променят, както се променя климатът! J 

 

Обаче.... идва ред и на громкото обаче... Ако направим една асоциация и погледнем в 

един аспект, свързан с биологията е възможно да установим, че ние, хората, а дори и 

да не кажа всички живи същества на планетата, не се променяме както климата. Този 

аспект е растежът. Насочвам внимание главно към човекът. Един индивид, който почва 

своето развитие още в плода на майката, ражда се едно сладко бебе, пораства буйно 

дете, става бунтарски тийнейджър, а след това и вече по-осъзнат индивид, докато не 

умира като едно мъдро и изтощено същество. Само да вметна, че нарицателните, 

които използвах, като например бунтар за тийнейджър далеч не се отнасят до всички 

ви. Аз правя асоциация със самия себе си, защото целта ми в момента е да открия 

променям ли се, променям ли се като климата и изобщо дали се променям или всичко 

е една илюзия в главата ми. Нека се върнем по темата. Изводът от връзката между 

промяната при растежа на един човек и промяната на климата на околната среда, е че 

тук се разминават. Климатът се променя, но промяната му е като един непредвидим 

кръговрат, на който етапите изобщо не са в хронологичен ред. 

 

Последното нещо, за което ще говоря, е малко по-лично (ще се върнем отново към 

малка част от философската наука). Отнася се до чувствата и емоциите. Нека да 

трансформираме малко заглавието на това есе, като от „Климатът се променя! А аз?" 

ще го преустроим на „Аз имам чувства! А климатът?". Не смятам да отговарям на този 

въпрос, защото до някаква малка степен понякога се замислям за идеята за 

панпсихизъм, тоест представата, че цялата материя се явява одушевена. Според мен 

ние не можем на тази основа [паметта] да поставим абсолютна бариера между 

съзнанието и материята... неодушевената материя до известна степен демонстрира 

аналогично поведение. Например камъкът може да осъзнава, че са го пренесли на 

друго място. В източните духовни традиции понякога се говори, че душата може да се 

преражда не само като човек, но и като растение, животно или дори камък. Но нека да 

вземем сега под наслов друга идеология или по-точно казано теория. Теорията, че 

само ние, душевната материя, имаме чувства, мисли и емоции. В нашата глава се 

въртят милиони мисли, хиляди емоции и стотици чувства. Ние не усещаме всички от 

тях наведнъж, но те са там. Стоят и ние знаем, че ги има. И както е казал Пол Дейвид 

Хюсън "Ако нямаш нещо, това означава, че не се нуждаеш от това сега, ако не знаеш 

нещо, можеш да го почувстваш..." , така и ние трябва да се вслушаме в този цитат и да 

го асимилираме, защото го можем. Хубаво е човек винаги да се сеща за този цитат и то 

най-вече в моментите на бурните приливи на промяната на емоциите си. 

 

И за финал ще кажа, че ако сте решили, че трябва да промените някои неща в себе си 

трябва да се себеутвърждавате, развивате и да атакувате източника. А източникът е не 

кой да е, а самите вие. Моят източник се казва „аз". А твоя? 
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