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„Децата в сърцето на планетата“ – какво красиво сравнение! Не са
ли именно децата в сърцето на всичко? На планетата, на живота, на
семейството, на вътрешния свят на човек. Децата са в началото на всичко и
без тях светът би бил скучен. А колко красив може да е той през погледа на
едно дете! То вижда всичко по-пъстро и слънчево, вижда неща, невидоми
за окото на обикновения възрастен човек. По детски се опитва да усмихне
деня на възрастния със своите безброй въпроси: „Луната защо се вижда
през деня? Облаците какво са? От къде идва дъжда?“
Можеш ли да не се усмихнеш? Ние всички бихме могли да се учим
от децата. Тяхната непринуденост, любопитство и стремеж за нови знания
са качества, които губим в някакъв етап от живота си.
Сърцето е жизнено важен орган, чието спиране води до летален
край за човека. В този смисъл изчезването на децата би довело до летален
край за човечеството и планетата.
За мен децата наистина са в сърцето и в центъра на всичко. Те са
смисълът на бъдещето, любовта в живота, светът на някой и съдбата на
друг. Внасят различни емоции в ежедневието ни като му придават
колорит. Децата обичат истински и със сърцето си и тази детска, невинна и
чиста обич е толкова красива и безценна. Тези малки същества не се
опитват да променят нещата, които не им пасват или не им харесват. Те
просто ги изучават, опознават и приемат такива, каквито са. А това е
голяма привилегия и отговорност за нас – възрастните, да им осигурим
един безопасен и стимулиращ развитието им свят около тях. Децата не
поставят рамки и етикети на хората – те просто ги обичат въпреки
недостатъците и слабите им страни.
Това са децата: чисти, невинни, сърцати, безусловно обичащи,
понякога леко неуверени, но винаги готови да ти направят място в сърцето
си. Те просто виждат света със сърцето си и живеят живота със сърцето си.
Всеки човек носи по едно малко дете в себе си. Ако по-често се
вслушваме в неговия глас, бихме могли да направим живота по-малко
стресов и изпълнен с повече малки чудеса. Няма нищо по-важно от това да
опазим децата, да им помогнем да израснат силни и умни – и така да
опазим сърцата си, планетата си, бъдещето си.

