Благодарствено писмо
В забързаното съвременно общество истинските човешки ценности започват да
изостават, несмогващи на темповете на развитие на науката и новите технологии.
Добрината и елементарните жестове, които правят деня ни по-красив и го изпълват с
надежда, сякаш отдавна не са на мода. Затова всяко усилие в тази насока трябва да
бъде ценено и заслужава своите духовни аплодисменти и признателност!
Екипът на хижа Козя стена наскоро беше дълбоко белязан от едно безкористно
дело – непознат за нас човек отдели част от времето и енергията си, за да спечели с
цената на много усилия пари за благотворителната кауза, с която вече се бяхме
захванали – кампанията „Професия ХИЖАР”, която има за цел да образова туристите
относно трудностите и перипетиите около поддържането на една хижа в планината,
както и да събере средства за монтирането на електрическа инсталация от
възобновяеми източници на хижа Козя стена. Нашият „ангел-хранител” се казва
Севина Драндарова – общински работник от гр. Севлиево, запален планинар и, найвече, прекрасен човек – тя се появи един ден на хижата, каза, че ще се опита да
помогне на инициативата ни и по-малко от месец по-късно вече беше реализирала
идеята си, като с помощта на сайта http://www.yatoto.com/ спечели сумата от 1000 лв
за нашия проект!
Нейното дело е прекрасен пример за това, на което всички ние сме способни –
да правим добро, без да очакваме някаква отплата! Не бива да забравяме, че нашият
малък акт добрина никога няма да остане незабелязан, по-вероятно е да „зарази” още
хора по пътя си - да се предаде нататък по веригата от съдби, преплетени една в
друга. Без фалшиви обещания, без лъжи – просто са необходими вяра и малко
усилия. И нищо чудно някой ден, а може би всеки ден, тази добрина да се завръща
обратно към нас!
В този смисъл хора като Севина Драндарова се оказват истинските „будители” в
контекста на обезвереното ни съвремие – това са хората, които заслужават истински
дълбок поклон и повече публична признателност.
И нека, вдъхновени от тях, всички ние бъдем по-положителни и вярващи, без да
се отказваме от изконните ни човешки ценности!
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