Какво е да бъдеш успял днес?
Успехът, както повечето неща, е различен при всеки определен човек и
зависи от личната гледна точка, ценности и разбирания. Общото разбиране
за успех е, че това следствие от нечий труд в определена област, който
носи известно удовлетворение, било то морално, финансово, лично,
обществено и т. н. Представата за успех на един може напълно да се
различава от нечия друга и считаният за успял от едни, други могат да
определят като пропаднал. Пример за това са хората, които живеят честен
и достоен живот, но не успяват да придобият материално богатство.
За съжаление в днешно време успехът все по-рядко бива асоцииран с
думи като “честен” и “труд”. Лесно може да бъдеш определен като
“успял”, стига да имаш скъпи вещи и да водиш охолен живот. Хората все
по-рядко се питат как е придобито всичко това… важното е да го има.
Финансовото удовлетворение измества моралното с доста бързи темпове.
Разбира се, има и изключение, в които богатството е заслужено и е
получено в замяна на лични усилия, които не вредят на никого. Но в
общество, което съди само по крайния резултат без да си задава въпроса
как се е стигнало до него, все повече хора се питат дали трудът си
заслужава и дали не е по-добре да изберат лесния начин, дори понякога да
се наложи да потъпчат някои добродетели, които впоследствие напълно
изчезват…
Има и един по-различен успех, който е свързан с нашата самооценка.
Всеки се пита дали е успял да се превърне в това, което е искал. Точно тук
проличават личните гледни точки, които винаги са различни. Всеки рано
или късно може да определи сам себе си като успял или не. Ако човек е
повърхностен материалист, то той никога не би си правил равносметка за
пътя, който е извървял, за да постигне нещо, а веднага би нарекъл себе си
успял. От друга страна са хората, които в повечето случаи се определят
като неуспели само защото не тънат в богатство или слава, дори да са
наистина стойностни. До колко тези “етикети” биха били правилно
поставени всеки може сам да се прецени.
Когато днес чуем, че някой е успял, има голяма вероятност това да
означава, че той просто е нахален измамник в скъпа кола, на когото не му
пука за останалите. Звучи зле.. Естествено ги има и изключенията, които
стават все по-малко. Хората избират да прогресират за сметка на нечие
нещастие, което е напълно аморално, пред това, да успеят сами за себе си,
като запазят човечността си.
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