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„Понякога- каза Пух- най- малките неща заемат най- голямо място в сърцето 

ти. Малко внимание, малко мисъл за другите и всичко би изглеждало 

иначе“. / Мечо- Пух- автор Алън Милн/ 

 

    Вярно е, че най- малките нещ понякога заемат най- голямо място в сърцето на 

човека. Ако имаш цветя в градината си и ги оплевиш, после полееш, те ще ти се 

усмихнат в знак на благодарност, а ти ще ги гледаш и ще им се радваш. Едно 

малко внимание, а нещата изглеждат по друг начин. Цветята засияват, усмихват 

се на слънцето, на живота, а на тебе ти е хубаво, че си направил някого щастлив.  

   Сърцето си се изпълва с огромна радост когато: подариш играчка на малко дете, 

то ти се усмихва, прегръща те, целува те, а ти се чувставш прекрасно, че си 

зарадвал една детска душа. Малък жест на внимание, а сърцето ти прелива от 

щастие. Животът сякаш изглежда по- красив.  

   Ако мама и тати са в чужбина на работа, на нас ни е тежко, скърбим, че ги няма. 

Но когато  мислим за тях, те сякаш идват при нас и ни става по- леко. Хората не 

могат да бъдат винаги заедно- понякога различни обстоятелства ги разделят. Но 

ако ги пазим в сърцето си, те винаги остават там. Така родителите ми в чуждата 

страна са  ме сложили на топло в сърцето си  и аз съм останала там завинаги. Те 

мислят постоянно за мен- как съм тук, в България, здрава ли съм, нахранена ли 

съм, как се справям с училището и други неща. Затова аз заемам най- голямо 

място в сърцето им.  

  А дариш ли 1 лев за „Българската Коледа“, знаеш, че помагаш на болни деца или 

деца в беда. Прекрасно е да направиш нещо за нуждаещите се хора. Малко 

внимание, малко мисъл за другите и всичко изглежда иначе. Ще помогнеш на 

някого да оздравее и живее пълноценен живот. Това е прекрасно, нали?   

   Помагаш на стар човек, като му занесеш дърва в стаята или му запалиш  печката 

или  да му купиш хляб. Той ти благодари от сърце, че си е намерил някой, който 

да му помогне, а ти си доволен и радостен, че си направил едно добро дело. 



    А какво е приятелството?  То не заема ли огромно място в сърцето на човека? 

Помня една мисъл, която някой ми беше казъл, и която никога няма да забравя: 

„Истинският приятел идва при теб, когато всички други бягат“. Истинският 

приятел ще бъде до теб в радостни и тъжни мигове. Котао си радостен, ще 

споделиш и ще се почувстваш на седмото небе от щастие. А когато си тъжен и 

унил, приятелят ще те успокои, изслуша, ще се опита да те разбере, да те 

подкрепи, ще те развесели, ще ти вдъхне сили и кураж да се пребориш с мъката 

или проблема. И всичко ще изглежда иначе.  

    В училище, ако госпожата или господина ти се усмихнат, кажат ти добра дума, 

погалят те по главата, със сигурност ще ти стане по- леко и ще забравиш за 

лошото си настроение. Малко внимание към теб и ти се чувстваш прекрасно. 

Някой докосва нежните струни на душата ти и остават завинаги в сърцето ти с 

един малък жест, дума или поглед. И си наистина щастлив.  

    Дамшните любимци също заемат важно място в сърцето ми. Нахраниш и 

погалиш своята котка или своето куче, и те ти са благодарни- галят се, мъркат, 

умилкват се около теб, изпълняат заповедите ти. Животното те гледа с любов и 

умиление, а на теб ти се пълни душата с любов. 

     Верни са думите на Мечо Пух: „Ако някога дойде денят, когато вече не можем 

да бъдем заедно, пази ме в сърцето си. Аз ще бъда винаги там.“  Защото малко 

мисъл за другите, малко внимание  променя  всичко. 

 

 


