
Новата възраст на възрастните 

Замисля ли сме се, защо през  по-голямата  част от биологичното ни съществуване сме възрастни?                            
Ако въобще си зададем този въпрос, неизбежно следва задълбочено разсъждение.                                          
Причините са много - но не се налага,  да бъде разглеждан всеки аспект в тази посока.  Напротив.                                  
Би било още суета и загуба на време от онова същото - житието ни като "възрастни".  И без друго                              
не се държим така - в смисъл "като нормални".                                                                                                                
Естествено, има един фундаментален отговор! Съществува причина - дълг към живота.  Нещо е,                             
което "възрастния" е призван да следва и ефективно да изпълнява.  За да е осъществен, спрямо                        
нормите които еволюцията налага.  Той "възрастното  човешко същество" е призван.  Да осъзнава                                   
и да пресъздава нещо разбираемо, нещо което природните закони повеляват.  ...Особено вече.                             
Когато човекът се е нарекъл "прогресирал" и е надраснал битуването си на "прост биологичен вид".           
Прогресирал ли е? 

Освен, че е отличен от останалите живи. Без значение бозайници ли са, влечуги, риби, земноводни                        
или дори насекоми - човекът има щрих в себе си,  които го приобщава към този свят. Но поглед  в 
първоначалността на въпроса,  лесно установява,  че наистина живеем по-дълго от "другите".                                 
Върху планетата,  където протича този процес "живеенето",   има само още няколко "други",  които         
съществуват биологично повече от "нас".  От най-популярните примери са костенурките.  Чрез                            
бавните си темпове, те  изчерпват  механиката на тази си обвивка,  изключително бавно.  Дълголетие                         
е характерно и за някои,  предимно грабливи птици - отдалечени,  издигнати над  случващото се и 
вредните му влияния.                                                                                                                                                            
Ние също летим,  но със самолети или други приспособления.  А бавни, не сме - и не искаме да сме.  
Сложността на организма и душевността ни -  имаме за жътва, огромни полета от знание пред себе си. 
Но, защо живеем като възрастни толкова продължително?..Е въпрос, осъзнаването на чийто отговор - 
би разкрило повече за признака и задачите в които вселената ни заставя. 

Отново,  поглед  към  "другите" - изяснява един, най-съществен порив за живеенето. ..Та това е смият 
му принцип на продължаване. Природата повелява:                                                                                      
Раждане,  укрепване,  израстване,  съзряване,  оптимална сила,  натрупване на опит и познание, воля, 
смекчена механична функционалност и физическа тленност.                                                                                 
Нали тази цикличност у живота не е тайна за никого?..Това е материята.                                                         
Но тя е съчетана и с енергия - произлизаща,  произтичаща,  пресъздаваща - отвъд познанията ни.  
Всички,  без човекът да прави изключение в тази вечна въртележка - са подчинени на законите Й.  
Няма стъпки в страни. И по-бавно, да - но вечно, не.  Принадлежим на движението и продължаването. 
Вероятно, този етап от съществуването има огромна или никаква роля "за по-нататък"  -  Ние не знаем. 
Дори след мъдростта,  науката и религията - още нищо не знаем. И може би точно в това се съдържа 
красотата на този фрагмент от времето и пространството.  Бъдещето е да знаем  повече и повече  и да 
има още. ..Бъдеще.                                                                                                                                                             
Но сега,  докато имаме толкова много сблъсък у себе си.  Докато все още не сме разбрали,  ни  най-
малко,  защо  сме свързани така силно по между си всъщност.  Остава само да признаем,  че сме само 
едни деца.  Едва погледнали над ръба на масата, едва прохождащи.  След като видим, протежението 
на животът и съзрем,  че в по-голямата част от периодиката му, сме възрастни - ясно личи генералната 
причина за "нас". Лесно за проумяване е,  че основното "задлъжнение" за да ни има - е отдадено за да 
пазим и преосъществяваме  "продължението". . ..И то,  във всякога оптимални измерения (Ако детето 
има  талант да рисува - не го насилвай да бъде адвокат). 

Възрастни сме дълго, а благодарение на изключителните ни човешки възможности и потенциал - това 
е и все по-дълго.  Но не можем,  да удължаваме живото на тези си тела  просто ей така. Във време сме 
в което, нещо като общи устои, фикции, аргументи, посоки за поемане, каузи и истини - са съвсем 
реални и постижими. В резултат от необикновеността ни  са последвали, науки които не спират еволю-
цията. Напротив - запращат я към необятното.                                                                                                       
Тогава, трябва ли, да стоим все още отстрани и да се правим, че не виждаме конкретните в момента 
важности и приоритети?!? Не, разбира се.                                                                                                              
Кратък обзор на събитията из човешката ни общност, го доказва обезателно. Достатъчно е за да ви-
дим, че вече няма невъзможни за следване идеали. Че срамът в нас "възрастните хора", вече не е 
незабележим. 

Ако, около изключително крехката ни планета, като от "първия ред" стоят извънземни цивилизации, 
дошли да наблюдават този "скок" за вида ни. Ако "представлението ни" е в някаква своеобразна  



кулминация, последвана от покоя на антракта - в който, да можем за малко да се срещнем с 
"публиката", която ни съди и тъждествява... То рискуваме, във фоайето на този театър, да не намерим 
никого. ..Да сме отвратили и пропъдили публиката, оставащи сами в злочестото си представление. 
Сами в неразбирането си и нищожната съдба на дееволюиращ вид.                                                                
Защо ли? 

Цикличността на продължаването, този устрем, проявен навсякъде из космическото пространство. 
Примера от нескончаемото движение на телата, предметите, душите и всичко останало. Със сигурност 
е валиден навсякъде в поне познатите ни измерения.                                                                                             
Кои сме ние, та да не сме съобразени с фундаменталността на тази постоянно пресъздаваща се вселе-
на!? ..Никои не сме. Но се държим странно и неприсъщо.                                                                          
Оцеляването и продължаването са свързани пряко с движение, израстване, укрепване, знания,..                
В обречеността да наследяваме гените си, талантът си, природата си, навиците, възприятията, 
любопитството, поривите  и емоциите ни - в това се съдържа всецяло, нашето "продължаване". 
Вълците, делфините, хлебарките, птиците, пеперудите, жирафите,..Всички те, дори само чрез 
инстинктите си - пак се търсят, за да се преосъществят! И това не е всичко. След като малките са вече в 
хралупата, гнездото или канализацията - протича най-съществената част от продължаването. ..Сякаш 
самата тя - причината за съществуването. Буквално с нокти, зъби и напрегнато внимание на всяка 
клетка, настъпва проявлението на родителският повик у "възрастния индивид".                                         
Дори бегли познания, относно способностите ни като хора, са достатъчни за да разберем с колко точно 
"превъзхождаме всички други" във възможностите ни да браним малките си.  А да ги защитим всички-
те е по-осъществимо от всякога. Заради умът, този неспиращ и постоянно увеличаващ хоризонтите на 
познанието, инструмент..В спътничество с интуиция, инстинкти,..                                                            
"Другите" изминават огромни разстояния спрямо природата си, водят неистови битки, защитават 
ареали. Стремят се ревът или писукането им да са по-силни, по-отчетливи. Вглеждат се в оперението 
си или в други детайли на външната им красота. Сетне, използват захапки, удари с опашки, отрова, 
ловкост, хитрост - всичко вродено. Всичко това за да се продължат и съхранят.                                             
Така повелява абсолюта.                                                                                                                                                        
А "ние"? До сега се държим различно, неследващи повелята си. 

:                                                                                                                                                                                              
Незабавно трябва да осъзнаем, че "родител" не е само онзи, който има "свои деца" - както обичаме да 
се изразяваме. Сякаш Са нещо за притежаване а не за приобщаване.                                                                
След като имаме ум работещ в перспектива, значи безпогрешно знаем, че всеки "възрастен" е с дълг 
към "продължаването". Онова продължение от което  произтича и всеки един от нас.                                  
Тази посока, незабавно трябва да стане водеща за цивилизацията, концепция. Без оглед на всякакво 
разделение - децата не се делят едно от друго. ..Те не знаят, защо възрастните се делят.                       
Такива всеобщи разбирания, съзнаване или поне обща насоченост - биха лесно променили и нас 
възрастните. Би се разкрила леснотата на взаимосвързването, битуването и израстването. Не за да е 
лесно - за да се подчиним на същественото у нас, за в дълбоко из пространството, което ни изглежда 
необятно. Дори само общенито по между ни, за този така изоставен аспект от житието - грижата за 
малките ни - ще доведе до съзнателно поискана и дългоочаквана, духовна революция.  Излишни са 
единствено, сякаш изначалните надпревара, надмощие, завладяване,.. От това се интересуваме, само 
ние, възрастните.                                                                                                                                                                  
Ако продължим да не отчитаме, ако не видим, че пред очите ни се е изтъпанила, истинската причина 
за привидният ни настоящ крах - предстои той да стане реалност.                                                                  
Какво от това, че някъде децата имат храна и топлина? Какво от това, че пак някъде си, за децата има 
адекватни медицински грижи. Какво, като всичко пак е разпределено "динамично"? Защо някой не 
каже поне, кои деца са по-заслужаващи от други!? За да ни научи. Защото, хората в голямата ни част, 
май се заблуждаваме, че децата вдъхновяват еднакво всички и навсякъде.                                         
Лицемери ли сме? Да.                                                                                                                                              
Всичките:  амбиция, резултатност, фиксинг, израстване в кариера, "по-добър социален статус", 
превъплъщаване във влиятелни фигури, лидерство,.. Това засяга, само нас - възраст... И няма нищо 
общо с потребностите на детето - от което, видиш ли,"очакваме толкова много".                                    
Вместо да се увличаме по абревиатури и слогъни, подтикващи ни първо към сляпа вяра в неясни 
посоки и интереси. Можем да решим, че имаме обща визия за най-важното, за което по-първо да се 
погрижим - на всред променящият се свят. Вместо да се захласваме по вътрешните си суети и страсти - 
можем да се посрамуваме известен период, че са ни увеличили заплатата. Да спрем стремглавото си 
стремление, към постигането на  неща. Най-често за сметка, дори на "собствените ни деца" - лишени 
от внимание и уважение. 



Не е чудно, че закичилите се с прозвището "държава", затъналите в йерархични въжделения,                
"тези от които зависи"..Не е изненадващо, че опитват да отдалечат децата освен от храна, подслон, 
мир, здраве и знания – опитват да ги разделят  и от родителите им. ...Насила.                                                     
А това е лесно. Защото възрастните са забравили "продължението" - заети са със себе си. 

Днес, възрастните индивиди живеят все по-дълъг биологичен живот.                                                          

Днес, успяват да го направят все по-технологичен, безопасен, екологичен...                                                                                       

Днес, по-голямата част от децата на света са гладни, болни и бездомни. 

Дали, когато излезем за почивка в антракта, няма да сме отвратили публиката?                                              
Да се поогледаме внимателно отстрани и незабавно, да започнем дискусията на тази тема. Само и 
единствено на тази - за нужният фрагмент от време. Пълно отдаване и съсредоточаване в това.             
Идеи има.                                                                                                                                                                            
Всичко друго е празен салон, срам и забрава.                                                                                                   
30.01.2013 


