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Добро и зло, ад и рай, тъмно и светло - все неща, които са в двете крайности.
Светът е устроен така, че всяко действие си има противодействие, всяко едно нещо,
предмет или живо същество си има своите две страни. Това важи с пълна сила и за нас,
хората. Ние сами избираме какви да бъдем – добри или лоши.
Още с раждането си всеки един от нас започва да развива характера си. У
всекиго живеят по едно дяволче и по едно ангелче. С помощта на родителите ни, които
играят важна роля в нашето възпитение, ние започваме да отглеждаме някое от тях.
Естествено, би било добре, ако всички предпочетем да се грижим за ангелчето, което е
вътре в нас, защото това е доброто в човека, а това е едно от най-важните качества и
най-съществената привилегия на човека пред останалите същества. За съжаление обаче
има и такива хора, които избират да се грижат за дяволчето, което след време прераства
в лошотия и злост.
В моето семейство са ме научили още от малка, че трябва да се правят добрини.
Човек може да показва и изразява добрината си в най-различни форми и навсякъде. Аз
съм едно дете и като малка обичах понякога да проявявам егоизъм, да искам всичко да
бъде за мен. Родителите ми обаче успяха да ми обяснят, че това не е добре и аз трябва
да споделям всичко, което имам със заобикалящите ме близки хора и приятели. Така те
ме научиха да давам играчките си на другите деца и естествено да им помагам, ако са в
беда и имат нужда.
В мен се е запечатал един много ярък спомен от детската градина. Имахме в
групата едно момченце, което имаше сериозно заболяване – аутизъм. Всички деца го
отбягваха, никой не искаше да играе с него. Децата по-скоро се бояха от него и го
отбягваха. На мене обаче вкъщи ми обясниха, че няма нищо страшно в неговото
поведение и че за да се излекува, то трябва да играе с повече деца. Така аз започнах да
му говоря непрекъснато и да стоя до него. То не ми обръщаще внимание и дори един
път ме удари, но аз не се отказвах и винаги стоях неотлъчно до него, за да мога да му
помагам с каквото мога и от което има нужда. Болестта го караше да бъде лош. То
буйстваше и удряше всички, които се опитваха да направят някакъв контакт с него.
Така децата се отдръпваха и страняха от него. Всички деца от групата ме мислеха за
странна и ми се чудеха какво му говоря непрекъснато, като той изобщо не ми
обръщаше никакво внимание. Аз обаче бях упорита и някъде в дъното на душата си
усещах, че с добро ще надвия злата болест. И бях права!
Един ден, както си стояхме на пейката до пясъчника, той се обърна към мен,
усмихна ми се и ме помилва по главата. Аз бях много щастлива и цяла седмица само за
това говорех, как това дете ми се е усмихнало и ме е погалило по главата.
Когато разказах вкъщи, моите родители ми казаха, че това е благодарение на
моята добрина, която в продължение на месец съм показвала към него. И въпреки

неговото сериозно заболяване, то е успяло да усети, че аз съм добър човек. А към
всички други деца в групата, които му се подиграваха и присмиваха, то се държеше по
различен начин. Още тогава,само на шест години аз разбрах какво е да бъдеш добър
човек и си обещах да раздавам добрината в себе си и в бъдеще.
Злото се среща навсякъде около нас и ние не винаги можем да го избегнем. Има
много хора, които са нещастни на този свят и при много от тях причината да са такива е
това, че те не са добри. Те са предпочели да хранят дяволчето, което живее в тях. При
мен доброто победи злото, защото то е преходно и нетрайно. Лошите хора не могат да
бъдат щастливи и злината в тях не е вечна, защото добрината, която излъчваме, сякаш с
гумичка изтрива злината.
Родителите ми ме учат да се държа с хората така, както искам те да се държат с
мен. Дори и някой да ме обиди или наскърби, аз не му обръщам внимание и
продължавам да се държа добре с него. В мене живее надеждата, че този човек един ден
ще се осъзнае и повече няма да бъде лош с никого, защото Вселената изпраща на
всички нас това, което ние сме й изпратили.

