
 

Денят на Европа – ден, посветен на мира и обединението 

 Когато чуете „деня на Европа” за какво се досещате?! Да, точно така! 

Това е денят, в който всички са обединени. Денят, в който всички нации се 

сливат сякаш в една, а Европа се превръща в майка на своите различни и 

отделни деца – държавите от стария континент! Денят на Европа е и денят, в 

който се чувстваме равнопоставени. Този майски ден е посветен на победата 

за обединение, мир и съпричастност. Мирът е ключът към спокойствието. Да, 

това е онзи ключ, който може да отключи най-дълбоките кътчета на 

човешката душа и да изваид на показ различни положителни качества. 

Всички сме свидетели, че когато има мир по света, душите ни се изпълват със 

спокойствие и блаженство.  

    За съжаление, понякога настъпват обрати и ето идва ден, в  който мирът 

в света изчезва, защото е заменен от ужаса на нова, непозната болест. Именно 

сега не бива да губим този ключ към обединението и повече от всякога трябва 

да сме заедно. Само тогава европейците ще получат мир и победата отново 

ще възтържествува. Обединението и задружността са силната връзка, която 

свързва хората от различните европейски страни. Денят на победата винаги 

ще бъде празник, ценен от хората, защото напомня за онази сплотеност и за 

сълзите от радост. 

 Показването на съпричастност е връзка, която не може да се прекъсне. 

В деня на Европа нека бъдем по-добри, по-толерантни, по-обединени от 

всякога и да цари равнопоставеност между отделните европейски нации. Нека 

се държим ръка за ръка и да не се пускаме, за да се борим заедно в 

трудностите, защото Европа е майка на всички ни. Денят на Европа е ден на 

победата, ден на доброто, ден на обединението и ако в този празничен ден 

има сълзи, то нека те да бъдат от радост, защото заедно можем повече!  
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