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НА ДРУГИЯ ДЕН СЛЕД COVID 19 – КАКВО ЩЕ Е НОВОТО „НОРМАЛНО“ 

В ПОВЕДЕНИЕТО НИ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Пролетта дойде. Птичките пеят песни радостно, цветята цъфтят все по-красиво, а 

Слънцето, грамадно, блести над обширната земя и забелязва нещо интересно – липсват 

хората. При тази необичайна и неземна гледка то се обръща към по-близкия приятел на 

Земята – Луната: 

- О, чудата и единствена земна спътничка, спри да се въртиш около това небесно тяло 

с такава скорост и ми отговори на въпроса. 

На това Луната се противопостави: 

- Това е невъзможно! Ти знаеш, че не мога да се спра, нито пък да намаля скоростта 

си, защото съм подчинена на природните закони. 

Слънцето, макар и малко раздразнено, отвърна спокойно:  

- Да, така е, а сега да се върнем към въпроса ми. Има ли някакви новини за Земята 

през последните месеци? Току-що видях, че липсват хората. 

Луната се обърна за пръв път към Земята с двете си очи и забеляза, че наистина 

липсват човешките индивиди. 

- Те наистина липсват! - каза Луната ужасено. - Ами сега какво ще правим? 

Слънцето стоя, мислейки за този проблем. Хрумна му да се обърне към близкия си 

приятел Земята: 

- О, чудата и могъща Земя, би ли ми съобщила какво се случва и защо всичките ти 

хора са навлезли така в домовете си и не излизат изобщо навън? 

Земята отговори мъдро: 

- О, за човеците ли ми говориш? Нека ти разкажа за тях. 

След което започна: 

- Тези примати, имащи смелостта да се нарекат „разумни“, всъщност са едни от най-

неразумните същества, някога стъпили върху моята повърхност. За всичките двеста хиляди 

години, през които са съществували, те са създали повече проблеми, отколкото решения. 



2 
 

Това се изразява в отношението им към мен. Хората би трябвало да знаят, че когато се 

отнасят недоброжелателно, следват непредсазуеми последствия, но болезнената истина е, 

че това въобще не ги интересува. В момента съществува един истински проблем за хората 

и това е така нареченият вирус „COVID-19“.  Това наистина е голям проблем за хората ми и 

за тяхното устойчиво развитие, защото от момента на първия случай са се разболели над 

пет милиона души и са починали над триста хиляди. Хубавата страна на въпроса се изразява 

в това, че са се излекували над два милиона индивида и умират предимно възрастни.  

А за тяхното поведение към околната среда на планетата си мога да говоря 

предимно негативно. Те замърсяват въздуха, който се намира в малката ми атмосфера и 

чрез който дишат. Този човешки биологичен вид прави климатични промени, изсича горите 

и дори кара други видове да изчезват. Прави ерозия на почвите и създава множество други 

проблеми. Затова не мисля, че човекът може да се нарече биологичен вид. Самата дума 

„биос“ означава живот, а това, което целят хората, е хаос, смърт и саморазруха. За 

разрешаването на тези проблеми трябва да се разчита единствено на хората. Те трябва от 

„просто човеци“ да се превърнат в разумни и да мислят единно за разрешаването на 

проблемите си.  

Образованието е ключът, но проблемът е, че постоянно сменят ключалките. Трябва 

им само една малка стъпка в еволюцията и едно малко възкресение на съзнанието, т.е. да 

се научат да мислят единно, а не ограничено. Аз съм една планета, разделена от „разумния 

човек“ на сто деветдесет и пет държави. Извинението му за това разделение е, че 

съществуват различни политически възгледи. Истината е, че  това не може да бъде 

извинено, защото точно заради разпокъсването на народа съществуват войни, в които 

загиват хора. Човешкият вид „homo sapiens” е известен с адаптивните си способности. Той 

трябва да ги използва точно в такива моменти на пандемия и да се учи от грешките си, а не 

само да съжалява за тях. Още повече разумният човешки вид трябва да е готов за кризисни 

и неблагоприятни ситуации, каквато е с COVID-19. Много е грешно да чакаш някоя 

злополука да се случи и след това да действаш. 

След тези думи Слънцето попита Земята: 

- А какво ще се случи след пандемията? 

Земята отговори: 

 - Точно това възкресение на съзнанието, което споменах. Човешкият вид ще научи 

един много важен урок и ще стане поне малко по-разумен от преди. На другия ден след 

COVID-19 най-вероятно ще има много по-висок стандарт в отношението на човека към мен, 

отколкото преди. Човекът ще научи, че концепцията за устойчивото развитие не е просто 

абстракция. Неговото развитие зависи от отношението му и поведението му към мен всеки 

ден и всеки момент. 

След това изказване Луната съжаляваше, че такъв биологичен вид, с такива цели е 

стъпил върху нейната повърхност на 20 юли 1969.        

       


