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Анита Димитрова Христова 

Средно Училище „Екзарх Антим I“ 

Казанлък 

 

НОРМАЛНОСТТА“ – ТОВА СМЕ НИЕ 

 

Бих искала да ви разкажа една история. История за началото. За търсенето на 

отговори. За промяната. Историята на Ема! 

Тя е ученичка. Тя е мечтателка с различен мироглед и ясна визия за живота. 

Нейната мечта е да бъде еколог. За нея това не е просто професия, а призвание, което 

означава да бъде герой. Нейните любими предмети в училище са биологията, която 

изучава тайните на природата и нейните проблеми, и физиката, чрез която може да 

достигне до отговори и решения на проблемите. Ема гледаше на пандемията през 

очите на човек, търсещ решения. Според нея, това беше знак за нещо, което бе на път 

да се случи. Нещо красиво. Но дори тя не можеше да си представи какво е то.  

Сега Ема подготвяше училищния си проект на тема “Ще се открие ли лек за 

COVID – 19?”. Стоейки над учебниците, тя се замечта за бъдещето. Ема знаеше, че 

скоро ще се открие отговор на въпроса и заболяването ще се превърне в нещо съвсем 

нормално и лесно лечимо. Това я накара да се замисли. Защо да не можем да 

създадем ваксина срещу „болестта“, която сме причинили на нашата планета? Нима 

това е невъзможно? Този въпрос остана в главата ѝ дори след като заспа. Тя се беше 

пренесла в един свят, който ѝ се стори много по-различен от нашия. Ема искаше да 

разбере какво е това място и затова реши да погледа навън. Тя забеляза нещо, което ѝ 

се стори невероятно. Коли и автобуси, които не изпускаха никакви вредни газове. 

Фабрика, която нямаше огромен, димящ комин, а някакво съоръжение, което 

приличаше на слънчева батерия. Но не беше.  Ема предположи, че това е източникът на 

енергия. Но откъде идваше тя? Не можеше да си обясни. Тя погледна нагоре – в небето 

се виждаха самолети, но нямаше и следа от линиите, образувани от самолетно гориво. 

Къде се беше озовала тя? Намираше се в центъра на град. Родният ѝ град. Тя трудно 

успя да го познае поради липсата на всички онези обичайни замърсители, които се 

бяха превърнали в нещо характерно за него. Пое си дълбоко въздух. Дори това 

усещане сега беше различно. Недалеч от нея се бяха събрали много хора. Изглеждаше 

сякаш празнуват. Еуфорията им се виждаше отдалече. Ема реши да се приближи и да 

разбере какво се случва. И когато видя, остана безмълвна. Жителите на това специално 

място засаждаха дървета. Заедно! В центъра на града. От един от гражданите тя 

разбра, че така отдават почит на Земята, защото на този ден, преди година, са разбрали 

за съществуването на природен лек срещу COVID–19. Нима Ема се намираше в 

бъдещето? От същия господин тя разбра, че годината е 2021. Нашата героиня се 

намираше в съвсем близкото бъдеще. Възможна ли е такава промяна за толкова 

кратко време? Какво се беше случило с всички замърсители? 
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Ема се събуди. Сънят й беше толкова реалистичен, че тя не можеше да осъзнае, 

че всъщност вече е будна. Мислеше за всичко, което видя. Нима то е било просто сън? 

А въпросът от вечерта все още кънтеше в главата ѝ. Защо да не можем да създадем 

ваксина срещу „болестта“, която сме причинили на нашата планета? Ема знаеше, че 

единственото нещо, което ѝ помагаше да открие отговори, беше учебникът ѝ по 

физика. Тя го отвори и започна да разлиства. Така попадна на един от уроците за 

безплатното, безжично електричество. Една теория на великия учен – Никола Тесла, 

която гласи, че Земята би могла да се използва като проводник, тъй като високите ѝ 

атмосферни слоеве са наситени с газ, който след йонизиране се превръща в добър 

проводник на електричество. По този начин хората ще бъдат способни да черпят 

енергия за всичките си нужди със специални йонизиращи проводници. Едно такова 

средство би могло да захрани всичките ни нужди. А това би означавало, че 

електроенергията ще стане единственото „гориво“, от което се нуждаем. Добиването 

на нефт, въглища, природен газ ще се превърнат в непонятни за нас названия.  

 Сега вече всичко ѝ стана ясно. Сънят ѝ бе илюстрация на едно бъдеще с 

различен облик. Сънят бе отговор на въпроса ѝ. Ема прекара целия ден, разучавайки 

идеята. Тя искаше да научи всичко за нея и да го разкаже на учителите и приятелите си, 

веднага щом ги види. Ема вече знае как би могъл да изглежда денят след края на 

пандемията. Тя иска да покаже на хората, че за всеки проблем има решение и за всяка 

задача има отговор. Да постави основите, които ще превърнат онова, което беше 

видяла, в новото „нормално“. Да се превърне в началото. На нещо голямо. Нещо 

колосално. И то се нарича промяна.   

Тази вечер Ема си легна спокойна, защото знаеше, че може да остави нещо след 

себе си. Нещо по-голямо от нея самата. А историята ѝ би могла да ни послужи за 

пример. Ако всички ние поемем отговорност за действията си. Ако потърсим решение 

на проблемите, които ежедневно създаваме на нашата планета. Ако използваме 

постиженията си в науката правилно. Ще спасим себе си, близките си, човечеството и 

всички други живи същества. Защото дори да имаме всички богатства, ние сме 

прекалено бедни, за да си позволим друго местообитание. То е единствено. 

Неповторимо. Сакрално. То е нашият дом. Земята.   

И нека Ви издам една мъничка тайна: 

 

Ема… това съм аз! 

Ема…това сте вие! 

Ема…това сме всички ние! 

Заедно ще създадем новото „нормално“.  

„Нормалността“ – това сме ние! 

 


