Добре дошли в Холандия
от Емили Пърл Кингсли
Често ме карат да опиша опита си, отглеждайки дете със специални потребности – да се опитам да
помогна на хората, които не са споделили този уникален опит да го разберат, да си представят какво би
било. То е нещо подобно...
Когато очаквате бебе, това е като да планирате невероятно пътуване през отпуската си – до Италия.
Купувате си куп пътеводители и правите чудесните си планове. Колизеумът. Давид на Микеланджело.
Гондолите във Венеция. Можете да научите и няколко полезни израза на италиански език. Всичко е много
вълнуващо.
След месеци на нетърпеливо очакване, денят най-накрая настъпва. Опаковате багажа си и тръгвате.
Няколко часа по-късно самолетът каца. Стюардесата пристига и казва „Добре дошли в Холандия.”
„Холандия?!?” казвате. „Какво имате предвид под Холандия? Аз се записах за Италия. Аз трябва да съм в
Италия. През целия си живот мечтаех да отида в Италия.”
Но е имало промяна в плана на полета. Самолетът се приземил в Холандия и вие трябва да останете там.
Важното нещо е, че те не са ви завели на едно ужасно, гадно, мръсно място, пълно с болести, глад и
страдания. Това е просто едно различно място.
Затова вие трябва да излезете и да си купите нови пътеводители. И трябва да научите един изцяло нов
език. И ще срещнете съвършено непознати хора, които никога не бихте срещнали.
Това е просто едно различно място. То е на по-бавна скорост от Италия, по-малко светло от Италия. Но
след като сте били там за известно време и затаявате дъх, оглеждате се... и започвате да забелязвате, че
Холандия има вятърни мелници... и Холандия има лалета. Холандия има дори Рембрандс.
Но всеки, когото познавате, е зает да идва и отива в Италия... и те всички се хвалят за това колко чудесно
са си прекарали там. И през останалата част от вашия живот ще казвате „Да, там очаквах да отида. Това
бях планирала.”
И болката от това никога, никога, никога, никога няма да си отиде... защото загубата на тази мечта е
много, много значима.
Но... ако прекарате живота си в оплакване на факта, че така и не сте стигнали до Италия, може би никога
няма да бъдете свободни да се насладите на много специалните, много прекрасните неща... за Холандия.

