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ЗАРАЗЕНИ ОТ НОВОТО 

есе 

Коронавирусът. Малкото същество, което преобърна животите на милиони хора. 

Невидимият микроорганизъм, който пренареди бъдещето на всички ни. Накара ни да се 

замислим върху постъпките си и да останем за малко вкъщи. Остави летищата без 

пътници, училищата без ученици и улиците без минувачи. Забързаното ежедневие на 

всички забави своето темпо. Даде почивка както на всички хора, така и на планетата 

Земя. Една заслужена почивка. Или не съвсем? 

Но ние бяхме заразени и преди него. Обръщахме повече внимание на 

материалните неща, отколкото на другите хора около нас. Олицетворявахме щастието в 

пари и предмети. Заспивахме не с любимия човек, а с любимата вещ. Малките неща все 

повече и повече изчезваха. Искахме само големи, грандиозни и велики неща! Природата 

изчезваше също. И изчезваше по-силно от всякога. Искахме повече полезни изкопаеми, 

повече енергия и повече производство. Всеки беше забързан за някъде, летищата се 

препълваха, гарите оставаха без свободни места. МРАВУНЯК. Но не от задружни мравки. 

А от нечовешки хора. 

Живеем в 21 век. Времена на океани от възможности. Дали пък няма да вкараме 

още повече иновации във всекидневния си живот? Какво ще е новото „нормално“ в 

поведението ни към околната среда?  

Защо да не започнем от касовата бележка при всяко пазаруване. Защо пък да не 

се замени с електронна и да получаваме след всяко пазаруване на нашите телефони?  

Същото можем да направим и с билети и брошури.  

Вместо да разхождаме едно грозде от Индия, защо да не подкрепим българските 

производители като продаваме само тяхната стока? Убедихме се покрай великденските 

празници, че и това е възможно.  

И дали не можем за отрицателно време да намалим производството на найлон и 

торбички като просто не ги продаваме? МОЖЕМ! И всички ще носят своите торби на 

пазар.  

Трябва ли някой да ни събуди от тази дрямка? Или можем да го направим и сами? 

Виждам планетата ни утре като дома, който много хора са осъзнали за ценен. Със 

сигурност всеки един от нас ще е различен след това положение. Всеки ще се е променил 

и ще е пренаредил пътищата си. Градският транспорт ще обединява повече и повече 

хора от всякога. БДЖ ще покаже забравената красота на България, а самолетите ще 

оставят повече място за птиците. Училищата ще пестят тонове хартия, тъй като вече ще 

са свикнали с дигиталните учебници и ще са открили колко повече възможности носят 
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те. Безразборното хвърляне на отпадъци ще изпразва значително джобовете на хората, 

които го правят. Ще видим скритата красота на планетата Земя. Стига да покажем 

човещината си към нея, а не към материалните неща. 

Коронавирусът ще отмине. Лекарите ще намерят така желаното от всички 

лекарство.  Но дали отношението ни към природата ще се промени? Ние сме 

лекарството за природата. Ние и нашето отношение към утрешния ден, към горите, към 

животните, към въздуха и към самите нас. Убивайки дори и една пчела, ние бавно 

убиваме и себе си. Природата се нуждае от всичките си обитатели. Природата се нуждае 

от хармония. Природата се нуждае и от ТЕБ. Тя повече от всякога има нужда от добри 

хора, пълни със свежи идеи. Заразявай с любов. Заразявай с НОВОТО. Заразявай с 

мислене към околната среда, запали пламъка на зелените идеи в теб! 

Ако досега не си давахме сметка за случващото се около нас и не искахме да 

направим промяна - то моментът е СЕГА. Нямаме нужда от втори коронавирус, който да 

ни напомни да живеем истински, нали? Нямаме нужда от още една пандемия, за да се 

осъзнаем, нали? Природата праща своите сигнали. Но те няма да са безкрайни. Ако не 

ги забележим, човечеството ни е обречено. Животът е един. Природата ни е една. Не 

можем да върнем времето назад, но можем да направим бъдещето по-зелено и по-

страхотно от всякога! Заразявай с новото и ще бъдеш заразен от същото.  

 

 


