Магията на родното слово
В словото се крие огромна съзидателна сила, която не потапя в един
магичен свят.
Нашият език – спасител на българите през вековете – е пазител на
българския дух и ценности в годините на изпитания. На него дължим
оцеляването си в робските години. Словото е светиня, заслужаваща
преклонение, обич и грижа. То е святата ни връзка с майка и родина.
Вълшебството на думите най-лесно се открива в произведенията на
българските писатели – Йовков, Пенчо Славейков, Яворов, Димчо
Дебелянов и други. Вазовите творби са блестящи образци за словесна
красота и мелодичност. Думите му са ,,ту арфа звънлива, ту меч‘‘ – могат
да изразяват нежни чувства, но и да съкрушават, да разбиват, да
побеждават в словесни битки. В нашата история има велики личности,
които призовават чрез художествено слово към свобода, мир, любов
към род и родина, към неспирен прогрес. Те са истинските патриарси на
словото. Ще носим в сърцата си светлите образи на братята Кирил и
Методий, на Паисий, на Левски и Ботев. Вълшебно е въздействието на
езика върху човека. ,,История славянобългарска‘‘ показва как магията на
словото е способна да събуди и вдъхнови цял народ. Паисий събужда
съвестта и разпалва гордостта на нашия народ, показва му пътя към
национално самосъзнание, което отново ни убеждава в силата на
думите.
Хората се сблъскват и в ежедневието си с думи, които силно им
въздействат, благодарение на магията на словото. Добрата дума е
много силна. Тя е способна да промени настроението на човека или да
го вдъхнови. Ако някой ни благодари, окуражи или помогне, сърцето ни
се пълни с топлина, очите ни грейват. Пълни с любов, сме готови да
разпръскваме позитивна енергия навсякъде. Готови сме да обичаме, да

извършваме много добрини. Словото има и своята тъмна страна. Груби
думи, които изричаме към определен човек, могат да го обидят или да
подронят достойнството му. Отрицателните думи могат да повлияят
негативно на човек, затова трябва да подбираме правилно думите си,
защото ако не го направим, можем да нараним и обидим човека до
себе си.
Думите имат огромна сила, без значение дали те ще са положителни
или отрицателни. Важен ключ към успеха в живота е разбирането на
силата на словото, което е най-големият дар на хората и ние,
оценяващите го, трябва да се постараем да убедим останалите в
светостта му.
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