Поезията на залязващото Слънце
Залезът, какво е това? Един феномен, една неописуемо красива живопис! Невероятно е
как различните цветове се преливат един в друг. Картината, която се наблюдава, дори
Пикасо не може да изобрази в своите творби. Хората с часове наблюдават залеза и му
се възхищават. Усещането е невероятно, а ако успееш да се потопиш в поезията на
залязващото Слънце, можеш да останеш без дъх от неговата изящност и красота.
Залезът е преминаване на слънчевия диск под линията на хоризонта и свързаните с това
оптически явления. Най-честото оптическото явление, свързвано със залезите, е
оцветяването на небето в червен цвят. Червеният цвят на небето при залез е причинен
от разпръскването на синята светлина от атмосферния прах. Относително малко
количество светлина се разпръсква по този начин и така небето често приема червени,
оранжеви и жълти цветове. Цветът на небето може да бъде повлиян от атмосферни
феномени като облаци, дим и смог, произлезли от естествен или повлиян от човешката
активност процес, а също така и от пепел при вулканични изригвания. Залезът често е
по-ярко оцветен от изгрева. Това е причинено от тенденцията за наличие на повече
прах в ниските слоеве на атмосферата привечер - следствие от слънчевото греене през
деня, което намалява относителната влажност на въздуха, предизвиква увеличение на
скоростта на вятъра и движение на въздушните слоеве (турболенция), което
предизвиква разпространение на прах във въздуха.
Много е интересен преходът, през който преминават цветовете, докато се наблюдава
залезът. В началото започва с жълтия цвят, постепенно преминава в оранжево, след
това розово, после червено. При наблюдението му човек затаява дъх, докато Слънцето
не премине хоризонта и не спре да осеява небето с невероятните си цветове.Трудно
художник би успял да пресъздаде такава невероятна картина. Даже е почти
навъзможно, хваща се една малка част от неговата красота.
Когато гледаш към залеза се чустваш жив, изпълнен с толкова много емоция, толкова
много енергия, сякаш те презарежда с положително чувство. Сякаш времето е спряло и
пространството около теб просто е изчезнало, навсякъде е осеяно с приказно красиви
цветове. Изглежда, че се намираш в друга вселена, друга галактика. В този момент
забравяш всичко лошо и мислиш само за позитивни неща. За момент си избягал от
натовареното ежедневие и си изпаднал в своите безгрижни мисли. Попадаш в своя свят,
в който няма какво да те накара да се ядосваш или да тъжиш. Времето спира за един
момент от вечността и усещаш връзката и сливането си с всичко около теб. Чувстваш
енергията на небето, земята, въздуха, които взаимодействат с теб и сякаш променят
твоята вибрационна честота.
Залезът е магия, която човешкото око долавя, а съзнанието е изцяло подвластно на нея.
Ефектът му върху човек е необясним, недоловим. Едно невероятно явление, което може
да те накара да се усмихнеш и в най – мрачния за тебе ден.
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