
„С очите си видях доброто” 

(есе) 
        Какво за мен е доброто? Доброто е нещото, което свързва хората в една общност. Доброто 

не е просто дума,то е множество от действия. Доброто извира от душата и сърцето на човека. 

Когато си добър с някой, ти го правиш със желание, защото мислиш за този човек, защото се 

поставяш на неговото място и искаш да му помогнеш. Да си добър означава да си донякъде 

алтруист. Алтруизмът  е отричане на егоизма. Алтруизмът се проявява тогава, когато помислим 

за чувствата и положението, в което се намират околните и пренебрегнем себе си. Мисля че 

доброто трябва да се дава точно като подарък, с който искаме да изненадаме приятел. Като дар, 

който искаме да подарим от все сърце, за да зарадваме дадения човек. Доброто в днешно време 

е леко забравено качество у хората. Всяка вечер всеки човек се прибира вкъщи, при 

семейството си, пуска телевизора и отново се започва с лошите новини, с катастрофи, с 

тероризъм и с убийства, а най-добрите дела са винаги последни, но все пак все още 

съществуват.  

         За изминалите няколко години видях доста добри дела, което ме кара наистина да се 

радвам за това, че доброто ще продължава да живее. Тук ще разкажа за нещо рядко-любовта и 

добротата,свързани в едно цяло. Млада рехабилитаторка помага на мъжа си по изключителен 

начин. Той претърпява катастрофа, в кома е за два месеца, но тази жена не го оставя на 

произвола на съдбата! След събуждането му, тя провежда рехабилитационен план. С търпение 

и усилие всичко се получава, но най-вече с любов и доброта! Тя спасява мъжа си по такъв 

начин, че той отново проговаря и казва че я обича, тя го подкрепя и не го изоставя за миг сам. 

Това е истинска любов! Това е свидетелство че любовта не е само на думи, тя се показва с 

действия на любимия човек! Тази жена е истинско чудо и носи в себе си златно сърце. Да 

правиш добро без да чакаш възмездие е най-пречистващото чувство на този свят. По този 

начин изживяваме катарзис и пречистваме душите си! Нека да приличаме поне малко на тази 

жена и да помагаме колкото се може повече на хората!Тази случка ми направи голямо 

впечатление, защото мечтата ми е да бъда рехабилитатор и да помагам колкото се може повече 

на хората, да ги карам да устоят на този труден живот, защото се случват всякакви неща с нас и 

никой не знае дали следващия му ден няма да е последният на тази Земя, и да връщам 

усмивките на лицата им! Искам да ги вдигам на крака и болежките им да изчезват! За мен това 

няма да е просто работа, а мисия. Трудна мисия, за която съм готова да се боря и да направя 

всичко за тях!  

         Друго ярко събитие, което ме накара да съм горда с това че съм българка е клипът на 

Станислав Йотовски за Българската Коледа, който се излъчи в социалните мрежи преди 

няколко години. Този човек е доказателство, че и в днешно време съществуват патриоти и 

борци за свобода, но не каква да е. Свобода от оковите на болничната стая. Свобода за децата 

на България. С този клип той показва трудното ежедневие на българските войници в 

Афганистан и тяхната борба. Напълно съм съпричастна с този човек и знам какво е, защото 

моят собствен баща също беше на такава мисия в Афганистан. Там прекара 6 месеца. Беше ни 

изключително трудно, но стиснахме зъби и го чакахме. Прегърнахме се и всичко се нареди на 



мястото си отново. Станислав Йотовски показва трудният път на войника, липсата на близките 

и изпълняването на дълга към родината със знанието, че има опасности навсякъде и опасността 

от загуба на собствения живот е голяма. Видеото завършва с разпъването на българското знаме, 

след което следват кадри на децата в реанимация. Видеото има за цел да покаже че децата ни 

водят трудна битка за живота си, по-трудна от тази на войника–битка за здраве. „А ти ще ги 

оставиш ли сами в битка?”- това е края на видеото. Адмирации към този човек и към целия 

български контингент от 2016 г! С общи усилия помогнаха видеото да бъде факт и да се 

популяризира, за да достигне до хората. Пламъкът на добротата в хората гори и продължава да 

топли сърцата ни и да тика хората към добри дела!  

         Това са част от случките, които ми  направиха най-добро впечатление. Ако продължавам 

най-вероятно ще запълня още много листове хартия. Ще кажа само едно на всички 

сънародници: Нека бъдем здраво свързан народ, нека помагаме помежду си, нека се борим с 

неправдите заедно! Аз се стремя да не подминавам просещите хора, когато ги видя, или когато 

ненадейно се появи човек в нужда на входната врата. Ние сме човеци и трябва да се отнасяме 

човешки. Какво е да се отнасяш човешки? Да се отнасяш човешки, според мен, е да се отнасяш 

с разбиране към хората, да можеш да пъхнеш „краката си” в техните „обувки” , за да можеш да 

видиш, че не е така, както изглежда и че никой не вижда света през „розови очила”. Важното е 

да имаме връзка един с друг, да се уважаваме и да бъдем уважавани личности и да не губим 

тази връзка помежду си, защото по този начин губим и връзката с добротата, губим самите нас. 

Ако имаш любов-имаш доброта! Любовта ни прави по-добри! Нека не се превръщаме в 

закоравели хора с каменни сърца, а да бъдем по-съпричастни към околните! Колкото повече 

добри дела вършим, толкова по-удовлетворени от себе си ще бъдем и толкова по-пълноценни и 

жизнеспособни! Добрината не може да се прави от омраза или корист. Тя се прави само от 

обич! 
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