Образът на Балканите и балканеца пред света – между
предразсъдъците и истината
В наши дни за Балканите и балканеца се говори с разнородни чувства. Може
би причината е, че все повече и повече хора бягат от това място, преустановяват се
със семействата си в западни държави заради ниския стандарт. Учениците избират
все по-често да учат на други места, защото смятат, че образованието в родината
„не струва“. Сякаш хората от Запада изграждат образа на Балканите като едно
западнало и тайнствено място, където никой не иска да живее, а даже и да посети.
За съжаление, днес това мнение се изразява с необходимата конкретност и дори се
налага. И така въздейства на самите хора, живеещи в държавите – част от
Балканския полуостров.
Аз съм от хората, които смятат, че това е проблем! Смело считам, че има лъжа
в думите на хората, които гледат на Балканите и на балканеца като на нещо
западнало, различно и лошо.
Произходът на всички хора, родени на Балканите, е един и същ. Всички
произлизаме от славяните, прабългарите и траките, населявали нашите земи преди
много години. Фактът, че в днешно време хората от Запада не идват тук, не е нещо,
което се е случило последните десетилетия, това е било още по времето на
прадедите ни. Но това не е навредило, защото така са се запазили традициите и
обичаите дълги години.
Няма значение от коя държава си на Балканския полуостров. Когато стане
дума за разбирателство между балканците, те винаги са на „един дух“. Това именно
ни прави едно цяло и щом сме го задържали така в миналото, значи може да се
запази и днес. Хората твърдят, че Балканите са място, което се развива много бавно,
не приема нищо ново, което навлиза от други страни. Аз бих нарекъл това
отстояване и запазване на постигнатото до сега. Духът на балканеца винаги е бил
силен и готов да защити позицията и земята си! Дух, който не стихва дори когато е
поробен за пет века, когато бива ощетен максимално от Великите сили в
следвоенно време или бива подложен на манипулации чрез чуждо мнение.
Балканците са силни хора и това трябва да им бъде напомняно! Трябва да го вярват,
за да се запали искрата на промяната. Днес и всеки следващ ден се усеща как това
става реалност и прогресът на това райско земно кътче ще започне да се забелязва.
Промяната започва от теб, започни я днес!

