Какво значи да си успешен днес?
Постижимост на успех е връхна точка от развитието на дадена личност.
Но дали това е успех,постигнат от самия теб? Успех,преди това ходене по
тръни , минаване през какво ли не,с кръв и пот на челото,или пък минаване
по прекия път ? Днес по-скоро - второто! По-лесно е да си припишеш
заслугите на другия, да бъдеш това,което самият ти смяташ за удачно. Да
бъдеш "успешен" днес е нещо "лесно достижимо" . Правиш си добра
репутация зад каква ли не маска. Представяш се за този и онзи,а всъщност
си един никой. Повечето хора се смятат за успешни,но зад себе си нямат
нищо. Или по-скоро нищо достойно за почит и уважение. Днес поп-фолк
звезда се представя за нещо несравнимо,идол и пример за подражание.
Днес моралните ценности се губят измежду хората. Все по-малко хора
имат цел в живота и намират смисъл в него. Все по-малко хора остават
верни на себе си и не се водят по течението, все по-малко хора дерзаят да
мечтаят и да опитат да осъществят желанията си... Изисква се здрав дух и
целеустременост. По-лесно е да мамиш,да се криеш зад някого,да повериш
себе си на обществото. Но така залъгваш най-вече себе си.
По-добре опитай,падни,изправи се,опитай отново. Дай всичко от себе
си,остани верен на себе си и давай сметка само и единствено на себе си.
Днес ти си това,което си,благодарение на действията,които си правил до
вчера. Благодарение на усилията си и желанието колко наистина си искал
да постигнеш целта си. Целта оправдава средствата ,но не трябва да бъдем
готови на всяка цена. Нужни са граници,които сами си определяме.
Жалко,че много хора продават и себе си,за да бъдат на показ пред
обществото.Залагат на всичко,но и на умствения си потенциал-все пак е
по-лесно! Бели пари за черни дни. Преобърнатите ценности и желанието за
материално днес са водещи. "Който учи,ще сполучи" или по-вярно може
би
е
"който
не
учи,носи
Gucci"
Да бъдеш успешен-това е да можеш да се погледнеш в огледалото и да
видиш образ,който мълчаливо, с честни очи,си казва "Не беше лесно,НО го
направих.Стигнах с усилия,които полагах,обходих пътя,който води до тукуспехът". Да може да посочиш свой принос,който е оценен подобаващо.
Това радва успешния човек.Да знаеш за себе си какво си постигнал,а не да
очакваш
признание
от
аудиторията.
Успешният
човек
е
горд,
но
не
и
горделив.
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