
Заграбването на земя: пречка пред бъдещите поколения 

 

  В днешно време хората не пазят природата, нашата майка земя,чиста,за да очакват и тя да бъде в 

хармония с нас. Основните проблеми са породени от голямото невнимание,липсата на вина и 

алчността на хората към заобикалящия ни свят. По-голямата част са забравили как да се държат с 

природата,унищожават я без дори да се замислят. А какво ще остане за бъдещите поколения ако 

продължаваме да грабим малко по малко от нашата земя, докато не я разрушим? 

   Единствено тук винаги сме сити.Няма го онова тежко чувство на липса,дебнещо ни от всяко 

ъгълче на съзнанието ни. Вървейки сред природата виждаме толкова много облаги. Това,което ни 

кара да се чувстваме удовлетворени,спокойни и сити,се крие в малките неща.Не плодът ни прави 

щастливи,а пейзажът,окъпан в цвета на дърветата в ранна пролет. Не само хлябът утолява гладът 

ни,а и слънчевият цвят на обширните ниви,засети с живописните стъбла на житото. Земята е 

тази,която ни храни,но не единствено с цел да задоволи физиологичните ни нужди. Нашата 

планета умее нещо повече-извисява ни духовно. 

   Земята ще остане винаги така госоприемна и уютна, ще бъде наш вечен дом.Тя е едно голямо 

благо, което ни предлага всичко наготово.Ние,хората, вместо да благодарим за нещатата, дадени 

от нея, правим грешка след грешка.Тези промени на планетата са вредни първо на нас самите, но и 

също ще бъде застрашен животът на поколенията ни. Гората, губи своята свежест,вотадата става 

все по-замърсена и нечистият въздух водят до много лоши последствия. Това всичко е причинено 

от хората.Но земята едва ли ще остане същата! 

  За да не се осъществят тези промени, ние трябва да си дадем сметка за вскичко направено до 

този момент, за това което правим сега и това,което ще направим занапред.Земята е като извор,тя 

ни дава,без да взема.Но ние не даваме нищо от себе си, за да остане така чиста и благоприятна за 

всеки човек.Дори това не изисква много усилия. Малко повече действия от наша страна могат да 

доведат до промени. Ако всички започнем да правим необходимото, животът би бил още 

по-добър,по-здравословен,по-лек. Каква наслада ще бъде да видиш всичко около себе си 

хубаво,ярко и свежо и да знаеш,че това ще продължи и занапред. 

   Защо да не вземем пример от самата Земя! Нека вскички заедно продължим да 

живеем,взeмайки,но и давайки й нещо. Така ще знаем, че нашите поколения ще бъдат в сигурни 

ръце! 

 

 

 

 


