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Ìàéñêè âúëíåíèÿ
Месец май. Време за
зареждане на душата с
много гориво – да трае
цяло лято, че чак догодина. Концерти, изложби, танци, рецитали.
Срещи човешки, с хора на културата. Колкото по-човешки, толкова по-истински, поземни. А да усетиш, че
нещо се случва с теб,

след една такава среща, е много. Ти променяш себе си. Променяш отношението
си към живота, който
ти принадлежи, макар
и Божи дар.
И сега, в ерата на Водолея, наистина, с нас
ще се случват изненади, преди всичко към
добро. Докато не раз-

берем, че до нас живеят хора, като нас и с тях
трябва да се разбираме
по човешки, животът
ни няма да се промени.
Затова всеки да се огледа отвътре навън и да
си помогнем. Това го
можем всички заедно.
Месец май ни го предлага като месец на новото начало.

Започваме от първия
ден. Кой друг ще покаже на децата си любов
към труда, ако не родителите. Благодарение на
него сме станали хомосапиенс. Научили сме
се да говорим, да се трудим, да се грижим за себе си и за близките си.
Отиваме в шестия ден.
Зелената люлка за здра-

ве – символът на живота
край нас си остава зеленият цвят. Да не го унищожаваме, да го пазим,
в него е скрит кодът на
хармонията в природата.
Но хората са не само физика, а и дух. Единството
между двата компонента го правят истински
човек. За да се утвърди
като такъв през различ-

ните епохи, на него са му
давани много примери
от силни и духовно извисени люде. Така със
своята саможертва и доброта, те са получили
общочовешко признание и са признати за светци. Такива са и двамата
солунски братя – Светите Кирил и Методий. Извършили колосално де-

ло – да дадеш букви в ръцете на милиони хора по
света. Да отвориш очите на слепите за четмо и
писмо. Имената им винаги ще красят венеца на
човешкото познание.
Ние, българите, само
можем да се гордеем, че
сме съпричастни към
тяхното велико дело!
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