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  Днес е един от тези дни, в които си стоиш вкъщи с чаша чай и потъваш в малкия екран, 
докато някак си с ужас прокрадваш поглед към натрупалия сняг навън и междувременно 
посягаш към хидратиращия крем, за да облекчиш нелепо изгорелия си нос от вчерашните 27 
градуса, милувките на парещото слънце и мириса на идващото до няколко месеца лято. 
Извънредни емисии разкъсват ефира една след друга и възпрепятстват всеки опит да загледаш 
каквото и да било. Световната Здравна Организация съобщава за повече от 15 000 души, 
паднали в битката с така наречения от медиите "невидим враг" - коронавируса. Засега. 7 
милиона души годишно губят войната със замърсяването на въздуха - само един от аспектите 
на глобалната екологична криза. Тази война обаче водим без извънредни емисии, без щабове, 
без военни положения. С течение на времето всяка пандемия ще отмине, но учените твърдят, 
че безскрупулно и инатливо затваряме очи пред фактите, с които се сблъскваме неизменно от 
всяко кътче на света. 
  Докато коронавирусът разбираемо се третира с извънредни мерки, които се променят с 
минути, глобалното затопляне все още изглежда като абстракция на потенциален проблем, 
който евентуално ще даде значими последствия за мен и за теб след някое друго десетилетие. 
За разлика от болестта, много по-трудно егоистичното ни Аз визуализира как би било засегнато 
лично от промяната на температурата с няколко градуса. Е, за мен и за теб може би е така, но 
над 22 милиона души са били принудени да напуснат домовете си заради природни бедствия 
само за 2019г. Това е повече от 3 пъти населението на България. Говореше се за 
безпрецедентните пожари в Сибир, Амазония, Австралия и Америка, които само за месец юли 
са отделили 50 мегатона въглероден диоксид. Белите дробове на планетата изгоряха 50 
мегатона! Това е повече от отделеното количество за периода 2010-2018г. Тук е важно да 
отбележим, че около 30% от отделените въглеродни емисии всъщност се задържат в световния 
океан, който освен да покачва морското си равнище, покачва и нивата си на киселинност с вече 
цели 26% в сравнение с началото на Индустриалната епоха. Над милиард диви животни 
загинаха в пожарите само в Австралия.  Тайфуни в Китай и Япония, горещи вълна в Индия и 
Япония, циклона Идаи в Мозамбик и Зимбабве са само част от фрапиращите събития, 
предизвикани от нашата безотговорност.  
  Климатът се променя, очевидно е така. Но до каква степен се променяме ние? 
Модерните будители като Грета Тумберг се опитват всячески да прокраднат идеята на една 
нова религия - религията на състраданието. Състраданието, защото то воюва с егоизма. Воюва 
с идеята, че утре не ни принадлежи и че не ни интересува дали ще принадлежи и на децата ни. 
Вече повече от година милиони младежи във всички кътчета на Земята маршируват рамо до 
рамо с идеята за по-здрава планета и по-съзнателно общество.  Все повече главнокомандващи 
предприемат важни действия, записвайки имената и страните си на една по-зелена карта на 
света. Холандците например карат толкова много колело, че въглеродните емисии, които 
спестяват, се равняват на засаждането на 54 милиона дървета на година! А по покривите на 
спирките на градския транспорт са направени специални зелени инсталации с цел опазване на 
пчелите. Коста Рика удвои тропическите си гори само за няколко десетилетия, благодарение на 
политиката на правителството и същевременно пета последователна година използва 98% 
изцяло възобновяема енергия, докато Шотландия гони 100-те процента до края на 2020г. Най-
бързият влак във Великобритания пък ще вози пътниците си изцяло със слънчева енергия, 
въпреки славата си на страна с предимно лошо време. Любопитен факт е, че Швеция поставя 
на масата с източници на естествена енергия и солта! Учени са установили, че солта задържа 
енергията за дълъг период от време. В Кения пък е инсталирана първата "слънчева водна 
ферма", която пречиства вода от океана, осигурявайки достъп до чиста питейна вода всеки ден 
за над 35 000 души. Повече от 20 африкански държави се включват в инициатива по "издигане" 



на така наречената Велика Зелена стена - ивица от 8 000км изцяло от дървета. Етиопия сама по 
себе си поставя безпрецедентен рекорд като засажда 350 милиона дървета само за 12 часа! 
Национален вестник в Япония е направен изцяло от биоразградими материали - рециклирана 
хартия и семена за основа, а мастилото е от зеленчукови масла. Дори за Олимпиадата в Токио 
всички медали са изработени от рециклирана електроника. 
  Спомням си ясно как преди три години попаднах на едно проучване за това, че в 
Световния океан има толкова много микропластмаса, че йодираната сол вече съдържа малък 
процент от нея, която пък по стечение на обстоятелствата съвсем естествено попада в 
организма на всеки консуматор и "консервира" телата ни, така че когато приключи земният ни 
път, дори те ще замърсяват почвата. Като човек, пораснал в градината на село, научен на 
истинска храна и любов към Зеленото, тази информация така ме разтърси, че буквално 
преобърна целия ми свят с краката нагоре. Започнах да се интересувам все повече и повече как 
мога да живея устойчиво, дори близо до нулевия отпадък. Няма да лъжа - в началото беше 
трудно. За щастие обаче по това време бях в благоприятна среда в чужбина, където да водиш 
"зелен" начин на живот си е модно движение. Набързо изкарах всички платнени торбички, 
бурканчета и кутийки. Да си купиш баничка в кутия си е събитие, но пък никога не са ми 
отказвали. Станах доста по-креативна, защото започнах да мисля дали не мога да използвам 
отново старите и ненужни предмети. Дарих доста вещи и дрехи, които вече не използвах и се 
научих преди да си купя нещо, да си задавам въпроса "Наистина ли имам нужда от това?". С 
баба вече си имаме пролетен ритуал по бъркане на домашен сапун, което си е цяла магия - 
слагаме му различни етерични масла и билки за приятен аромат и подхранване, малко 
използвано кафе за пилинг ефект, а кожата и косата ми никога не са били по-здрави! Като една 
дама, направила първата крачка, се зачудих дали бих могла да заменя и други козметични 
продукти и се изненадах от резултата - вече сама си правя паста за зъби, дезодорант, кремове 
и гримове изцяло от натурални материали, без микропластмаса и вредни частици. Започнах да 
обръщам повече внимание какво, кога, откъде ще пазарувам; да се грижа по-добре за себе си, 
за хората около мен и за природата и смея да твърдя, че промяната на начина, по-който живея, 
действа като своеобразна епидемия, която заразява безпощадно близките ми.  
  Опазването на околната среда и контролирането на отговора на природата има много 
аспекти. За да оставим и своя позитивен отпечатък не е необходимо да променим изцяло 
начина си на живот и да сме перфектни по всички параграфи, напротив - нужно е всички просто 
да опитаме какво би било ако променим по нещичко. Ако решиш да използваш метални 
сламки, за да спасиш рибите, но продължаваш да ядеш месо; ако си веган, но не си наясно с 
"бързата мода"; ако вдигаш по едно боклуче по пътя си и го изхвърляш в коша, но не си 
запознат с  проблемите при животновъдството; ако избираш да се фокусираш върху 
позитивната част на живота и помагаш на близките ти да правят същото, но продължаваш да 
използваш пластмаса за еднократна употреба понякога; ако си активист за мир, за устойчив 
начин на живот, ако се грижиш за изоставени животни или хора, ако си учител, доброволец, 
дарител, ЧОВЕК - потупай се по рамото и си кажи едно голямо "Браво!". Всички вървим по 
различни пътища и виждаме света с различни очи. Земята днес е подложена на безброй 
изпитания и няма значение каква е твоята страст, стига да й позволиш да те води в посока 
общото благо. Споменах по-горе за религията на Грета и ще си позволя да завърша с думи на 
Иво Иванов по темата: 
Състраданието не ние нужно, за да оцелеем. Няма да го намерите в учебника по биология. 
Няма да ви помогне да спечелите състезание или да направите много пари. Но по някакъв 
особен начин то ни е необходимо и ни прави хора. Състраданието няма очертания и 
тежест. То не идва отникъде, но ако му позволим, ще ни отведе навсякъде. 
"Състраданието е необяснима, чисто човешка характеристика, която ни е помогнала да се 
обособим като единствен по рода си вид в природата." Казал го е самият Дарвин. 
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