България започва от теб
Родината е свещеното място, където се ражда човек; там, където е
неговият родов корен, кръвни братя и сестри, там, където е родната пръст,
която е част от теб. И всичко това е неделима част от любовта, чието
съдържание е без измерение на сила, твърдина, устойчивост на изпитания,
избор. Любовта към родината е по-силна от смъртта, защото без това
чувство нямаше да имаме отечество, свобода, народността си, гордостта
си. Защото без любавта към родината, нямаше да имаме Аспарух, Самуил,
Калоян, Борис-покръстител, Патриарх Евтимий, Паисий Хилендарски,
Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Раковски, Левски, Бенковски, Ботев,
Каблешков, Петлешков и още, и още... Техните имена са низ от
непреходни и вечни дела, доказали, че тя, любовта към родината, е посилна от смъртта.
Ако разтворим учебниците или справочниците, ще прочетем, че
България се намира в югоизточната част на Европа, на Балканския
полуостров. Страната притежава невероятно разнообразие от
земеповърхни и водни форми. Разположена е на площ от 110 990 кв.км и
има население от 7 780 000 души. Граничи с Румъния, Турция, Гърция,
Македония и Сърбия. Но всичко това е сухата статистика.
За мен България е толкова голяма, колкото да побере всичките си чеда в
прегръдката си. А е толкова красива и привлекателна, колкото я правим
ние. Разбира се, тя има прекрасни природни забележителности, но ако
хората не ги пазят, не се грижат за тях, ще отблъскват, а няма да
привличат. Аз мисля, че всеки носи родината в себе си. И каква ще бъде тя
в бъдеще, зависи от всеки от нас. Като за начало можем да спрем да
търсим вината за проблемите си само в другите, а можем да променим
мисленето си към по-позитивно. Не е нужно да се ръководим от мнението
и позицията на тези до нас, които само се оплакват и търсят вината за
неудачите си само в трети лица или в държавата като цяло. Можем да
бъдем по-добри, по-амбициозни, по-работещи и по-позитивно настроени за
бъдещето ни тук, в родината. Можем да работим с желание и удоволствие
в България така, както бихме работили, ако сме в чужбина. Въпреки че тук
заплащането е по-ниско, ние все пак сме си у дома и работим за благото на
страната си. Ако всеки човек разсъждава като мене, то България ще стане
по-привлекателна и по-стабилна. Ние, народът, сме основната градивна
част на държавата и ако бъдем качествени хора, държавата ни също ще
бъде качествена. Мога да приведа съвсем елементарен пример за
доказателство. Качеството на всеки един продукт, който купуваме, зависи
от градивните елементи, които го съставят. Няма как да се създаде
качествен продукт с некачествени материали. Така че ние трябва да
променим това, което зависи от самите нас и резултатите няма да бъдат

малки, нито ще закъснеят. Мисля си, че докато нашите родители са
попаднали в условията на принудителна капитулация пред трудностите и
неволите на нашето общество, то ние – младото поколение, сме тези, които
можем да вземем поука от миналото и да намерим своята пълноценна
реализация в България – страната на ограничените възможности, но на
неограничения човешки потенциал.
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