
Солидарността в Европа – безценно наследство за бъдещото поколение 
 

 
 Мисълта е най – мощната сила, която движи развитието на 

човечеството. Тя може да сътвори велики неща, докато се стреми да 

поддържа реда и хармонията в природата и обществото. Но тя е способна и 

на големи злини, които могат да се родят единствено в най – тъмните 

кътчета на човешкото съзнание.  

Най – важният урок за хората е да разберат, че те сами 

предопределят бъдещето си, чрез постъпките, извършени в миналото и 

настоящето.  

Несгодите днес са наследство от злонамерени мисли и постъпки в 

миналото. Агресията и злобата, които се промъкват в ежедневието ни и 

крадат живота ни, обричат нас и поколенията след нас на болка и 

нещастие. Единственото спасение за човечеството е хората да си подадат 

ръце, да обединят добрите си мисли  и действия, за да съхранят Света за 

бъдещето. 

 Живеем във време на бездуховност и икономически упадък. 

Стабилността на съвременния свят се срива пред очите ни, а ние сме 

безмълвни свидетели на краха на привидния ред и хармония, изградени от 

Човека.  

Виждаме как в Европа се разрушават границите, поставени от 

предците ни, за да се постигне обединение между различните нации. Но 

дали си даваме сметка, че тези граници са само привидни. Те са плод на 

съзнанието и единствено то може да ги разруши.  

Обединението не включва само обща валута, обща войска и общи 

пътища. То е акт на единомислие и съпреживяване. Защото ако не 

освободим съзнанието си от границите на предразсъдъците, обединението 

ще се превърне в лицемерно и фалшиво представление.  



С общата валута няма да си купим щастие, общата войска няма да ни 

предпази от лъжата и духовното самоунищожение, а общите пътища ще се 

окажат без изход. Ако обединението на Европа остане само в рамките на 

думите и понятията, а хората си останат чужди, то между нас ще бъдат 

издигнати  още по- страшните граници на отчуждението.  

За да спасим себе си и поколенията след нас от тотална разруха, 

трябва да обединим мислите и действията си в името на всеобщото 

благоденствие. Това означава да бъдем солидарни и толерантни един 

спрямо друг, независимо от убежденията си. Защото единствено силата да 

приемем другия с неговата различна гледна точка, ни прави наистина 

свободни  и способни да отстояваме себе си. 

 Сплотеността и единството сами по себе си са начин човекът 

да надскочи егоистичната си природа. Солидарността е огледалото, в което 

се оглеждаме. Ако се страхуваме да видим образа, който то ни показва, то 

ние се отричаме от нас самите.  

Страхът да бъдем толерантни е породен от истината, че в 

недостатъците на другите ние откриваме нашите собствени грешки. Идеята 

за обединена Европа е огледалото, което е нашия общ тест за искреността 

на думите и мислите ни.  

Ако помощта между народите се превърне във взаимопомощ, а 

преживяванията във взаимност и съпреживяване, проблемите, породени от 

собствените ни грешки ще бъдат преодолени. Опитът, който един народ 

може да черпи от друг е безценно богатство, с което да гарантира 

развитието и благоденствието си.  

Подкрепата, която една нация може да осигури на друга е начин да 

съхрани мира и спокойния живот за децата си. Единството между хората е 

сила, която ще им помогне да преодолеят годините на трудности. Човекът 



е създаден на този свят, за да живее рамо до рамо с друг човек. И в най -

щастливите си моменти, и в най – тъжните, ние имаме нужда от другия.  

Защото ако само за миг затворим очи и си представим живота без 

другите, ще видим пустинята, която ще ни предложи самотата. Ще 

открием, че няма нищо по- ценно от многообразието в природата.  

От него черпим сили и идеи да се развиваме, от хората около себе си 

получаваме безценни емоции и им даваме от своите, за да се чувстваме 

значими. Палитрата от различни нации рисува красивата картина на 

живота. И ако допуснем да избелее дори един нюанс от този шедьовър, ще 

обречем на унищожение цялото му съвършенство. 

 По своя път човечеството е минавало през върхове и падения, 

преживявало е войни и разруха, преоткривало е мира и духовните 

ценности. Днес ние сме изправени пред ново изпитание, може би най – 

голямото до сега – да съхраним човека в човека. Това е битка на човека за 

човека.  

Борба на силата на духа срещу преходността на материалното. 

Победата е възможна само, ако хората обединят вярата си в бъдещето, 

раздават безусловно обичта си и споделят надеждите си. Мъдростта, от 

която се нуждае Обединена Европа, за да продължи да живее е скрита в 

самата нея.  

Това е истината, че всяка част от цялото е необходима,за да 
поддържа единството му. Дори и най – малкият народ е важен за постигане 
на абсолютен мир и обединение. Солидарността и взаимната търпимост 
между хората са най – ценното богатство, което можем да оставим за 
следващите поколения, за да предпазим бъдещето и да съхраним живота.     
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