
Какво значи да си успешен днес ? 

 
В днешно време всеки има различни представи за това какво е да си 

успешен.Всеки има своя отговор на този въпрос и всеки има 

определени цели в своя живот.Едно е ясно-без положени усилия,е 

трудно да се очаква успех.Според Сервантес „усърдието е майка на 

успеха”. 

В момента аз имам за цел да завърша успешно гимназия,да взема 

сертификат по френски и трети такъв по английски с отлична оценка 

като едно добро начало за светло бъдеще,което ще ми помогне при 

кандидатстването в университет.Стремя се да бъда приета 

там,където най-много желая.Поемайки по пътя към успеха,човек 

трябва да е наясно,че го очакват не само много трудности,но и е 

приел отговорността за представянето си.И аз,както други мои 

връстници,мечтая за хиляди неща,от които бих усетила вкуса на 

успеха.Друг е въпросът,че често действията,особено на по-младото 

поколение,биват възпрепятствани от техния мързел и 

готованство.Според мен това им изиграва невероятна шега и докато 

се осъзнят,вече всичко ще е обърнато на 180градуса.Искаш ли да 

постигнеш нещо,трябва да си готов на всяка цена да понесеш 

трудността на усилията,и дори да паднеш-да продължиш по пътя,по 

който вървиш към осъществяване на целите ти.Стара пословица 

гласи,че несполуките са път към успеха.А успехът винаги започва 

там,където е решителността на човешкия дух. 

За да бъдеш успешен днес-трябва да блеснеш!Покажи,че си 

различен!Много хора приемат изявите на личности,които не са 

свързани с тяхното ежедневие или интереси,за странни.Истината 

е,че те всъщност са като къртици,които колкото и да копаят,не могат 

да се покажат на повърхността,за да видят светлината,защото са 

слепи.Слепотата,метафорично казано,води до загубени 

надежди.Затова аз,благодарение на моите родители и по-специално 

на баба ми,често съм мотивирана да правя това,което ми харесва,но 

и същевременно да полагам доста големи усилия,ако желая и 

успехът ми да е по-голям.Знам какво е чувството да се страхуваш да 

разкриеш себе си.Всеки е минал през това,но по-важното е,че не 

трябва да се интересуваш от чуждото мнение,а единствено да се 

целиш към това,което е важно за теб самия!Трябва да вярваш в себе 

си и не просто да чакаш нещата да се случат.Защото ако вярваш,че 

чакайки е вярното нещо,това е сякаш бедняк в пустиня да чака да 

завали дъжд-безполезно и носещо разочарование. 

Въпросът „Какво значи да бъдеш успешен днес”,стои на кантар.От 

едната страна са хората,които нямат за какво да се борят или по-

скоро ценностната им система се е изменила заради сивото им 



ежедневие и най-вече примирението им.От другата страна са 

хората,в което число включвам и себе си,които мечтаят освен да 

получат добро образование,и да намерят работа,по техен вкус,да 

създадат любящо семейство,на което да осигуряват нужните грижи 

и удобства.Това са истинските неща от живота,за които си стува 

съществуването ни и борбата с трудностите.Животът е като да 

караш колело-трябва да караш напред,за да пазиш 

равновесие.Понякога желанията за постигане на успех,се нуждаят от 

наистина много усилия и най-вече време и търпение.Най-важно е да 

имаш желание и да бъдеш достатъчно амбициран и устремен към 

целите си,естествено да знаеш и границите,за да можеш накрая да 

изпиташ крайния ефект.А той,смея да твърдя от личен опит,носи не 

само успех,но и те мотивира за по-високи цели. 

Да бъдеш успешен днес-това е цел,която изисква всеотдайност и 

множество усилия,но и също така е награда за целия положен 

труд.Защото няма по-хубаво от това-накрая да усетиш и да знаеш,че 

всичко,което си правил и през което си минал по пътя на 

постигането му,е било възнаградено! 
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