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В Младежкия дом на Белоградчик се състоя творческа среща, организирана от община
Белоградчик и литературния клуб при народно читалище "Развитие - 1893г.". Тя бе по
повод представяне на книгата "Да свалим маските". Неин автор е Патриция Кирилова журналист с 15- годишна практика във вестник "Нощен труд", която бе гост на
белоградчичани. Понастоящем тя работи като главен мениджър на ВИП Комюникейшън
ПР, председател на УС на сдружението "Велика Болгария" и редактор на едноименния
вестник.
//
В предговора към книгата авторът казва: "Намерих време да събера думи, гняв,
тревога, болка, усмивки, любов, надежда - всичко в една книга. В нея са събрани всички
земни стихии, които понякога нахлуват в душата ни. Бурни скандали, трагедии и
комедии от истинския живот - такива, каквито нито един сценарист не би могъл да
съчини. Макар да ни е трудно днес да осъзнаем на какво сме били очевидци и как сме
писали най-горещите мигове от съвременната ни история, след години тези след нас
сигурно ще се питат: Е, как е било възможно всичко това да им се случи?!"
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Книгата е в няколко части, в които се прави анализ на нашето съвремие. Обсъждат се
много актуални теми на днешния ден, обхванати са протичащите процеси и явления в
страната и най-вече негативните от тях. Основната част от книгата е за нихилизма и
маските в политиката. Естествено става дума за духа на българина, за българската
история, с която трябва да се гордеем, за патриотизма и родолюбието, за които си
заслужава да работим. Едни от положителните имена в книгата са Марио Тихомиров от
Преходното жилище в Белоградчик и отец Иван от Нови Хан.

Накрая авторът стига до извода - щастливци сме -живеем в най-интересното време на
цивилизацията! И продължава: "Сега е моментът да се обърнем към себе си, да
изчистим от съзнанието си всички лоши помисли, намерения и т.н., да поразчистим
хората около нас, които ни натоварват с негативна енергия и да поискаме прошка за
всичко грешно, което сме правили до сега. Да настроим съзнанието си за добри мисли и
действия, за любов към заобикалящия ни свят. Тогава ще усетим хармонията и
спокойствието.А кой не си е мечтал за свят от добри и позитивни хора, които ни
заобикалят и ни даряват с положителни емоции?"
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