
Какво означава да си успешен днес? 

   Какво ли не биха дали хората,за да научат формулата на успеха? 

Пропиляват дни и нощи,прескачат правилата,потъпкват собствените си 

идеали,обръщат гръб на мечтите,които самите те са нарисували и оцветили 

в най-ярките и прекрасни цветове. Едно е сигурно,пътят към успеха е 

трънлив и не всеки може да го извърви. 

   На всички е ясно,че когато побеждаваш нищо не те боли,но 

победителите са подложение на много повече изпитания от тези,които 

чакат успеха сам да дойде. Победителите са като бисквитки-щом 

атмосфрерата се нажежи,те бухват и показват на какво са способни, Така е 

при успеха,трябва да дадеш най-доброто от себе си и никога да не се 

страхуваш от провал. 

    Това да си успешен-ту е близко до представата преди,ту ярко 

контрастира с нея.Аз си го обяснявам просто-монетата винаги има две 

страни. 

За мен да си успешен значи да си надскочил целите си,да си преодолял 

страховете си. Успехът идва,когато осъзнаеш разликата между това,което 

правиш и това,на което си способен.Успешен е човекът,чийто живот е 

подреден според неговата представа за свобода и щастите. Щастие 

означава да правиш това,което искаш,а свобода-когато избираш какво да 

правиш.На думи-да,звучи лесно.Но в живота не е толкова просто да 

балансираш,истината всъщност е,че успеха спира в момента,в който ти 

спреш. Аз си представям успеха като градина-тя изисква постоянни грижи.       

Представите на хората за него винаги се съпровожда с материалното и това 

няма нищо лошо. Всяко постижение се увековечава с медал или какъвто и 

да било предмет. Но предметите ли са тези,които жадуваме най-силно,че 

„позабравяме” човекшата си същност, Живеем в такъв свят,за добро или 

лошо,материалоното управлява.Скъпата кола и марковата рокля не носят 

успех.Те са следствие на постоянството и трудолюбието,защото където 

има успех,има и саможертва.Сякаш днес приемаме,че носейки Шанел и 

Прада си успешен,а не че след като си успешен,можеш да си позволиш 

лукс.  Хората все бързат да трупат богатства и успехи.Не може за 

денонощие да преуспееш. Човек изгражда успешния си живот ден по ден.  

   Сигурна съм,че много хора не биха се съгласили с мен,но тук все пак 

става дума за бъзгледи,които са индивидуални за всички нас. 
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