
 

 

"Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и 

намери. Именно това правят нещотърсачите."  Пипи 

 

 Моята  любима детска книжка и любим детски герой е Пипи Дългото чорапче. 

Това е и първата книжка, която прочетох, след като се научих да чета. Благодаря на 

Астрид Линдгрен, че я е създала, защото и до ден днешен бих я препрочитала отново и 

отново, пренасяйки се във Вила Вилекула или остров Корекоредут. 

 „Светът е пълен с разни неща и наистина има нужда някой да ги потърси и 

намери. Именно това правят нещотърсачите.” Точно този е любимият ми  цитат от 

детската книжка, който ме кара да се замисля дълбоко, изпълва ме с решителност и 

приключенски дух. 

Когато се сетя за Пипи, в съзнанието ми всъщност изплува образът на едно 

малко 6-годишно момиченце, което сричайки се опитва да прочете първата си книжка. 

Това дете нямаше търпение да съпреживее следващата вълнуваща история на Пипи. 

Може би, за да прилича на нея, докато четеше книжката, то беше обуто в различни 

чорапчета, а косичките му бяха сплетени на две плитки. Историите на Пипи го караха 

да се  впусне  в свое приключение и заедно с братчето си строяха палатки от огромни, 

пухести възглавници и  шарени одеала в средата на стаята. Представяха си, че са си на  

техен остров и там те сами определяха правилата. Вероятно и Вие имате подобни 

спомени, които  Ви свързват с определен герой. Спомнете си за тях и се сетете колко е  

било вълнуващо детството. Припомнете си цитатите от детските книжки и се замислите  

над тях колко ценни  житейски уроци ни дават. Пипи ни показва, че трябва да бъдем 

смели и решителни. Разнообразете сивото си ежедневие и си представете, че сте  

нещотърсачи. Открийте новото и уникалното в нещо, което вече ви е до болка  познато.  

Зарадвайте се на малките неща от живота, дори на тези, които са добре познати: 

усмихнете се на слънцето, изяжте парче шоколадова торта, изненадайте любимите си 

хора. Може би в това се крие магията на живота… И още  нещо, никога не спирайте да 

следвате и осъществявате мечтите си. Не се задоволявайте с нещо, което прилича на 

жадуваното, само защото е  по-лесно достижимо…  

Светът наистина е изпълнен с милиони загадки, които чакат да бъдат разкрити 

от нас хората. Може би и точно това е нашата  мисия на тази планета. Всеки човек се 

стреми към нещо. Един да открие нова земя, втори да измисли ново лекарство, с което 



да спаси хора от неизлечима болест. Трети просто търси любовта. А вие замисляли ли 

сте се, какво е важно за Вас в този живот? Какво търсите? Какво очаквате да откриете? 

Какво всъщност намирате? 

 

 


