Портрет на успелия човек, когото познавам
Есе
Колко успели личности в живота ми познавам? Първия път,
когато си зададох този въпрос не можах да се сетя за никого.
Явно това не е от онези теми, на които мога да пиша свободно.
След това, обаче помислих по-задълбочено и разбрах, че
всъщност не съм осъзнала какво значи един човек да е истински
успешен.
Социалните мрежи ни заливат с купища статии за известни
личности успели в своя бранш. Тези сладникави статии често
разказват за огромния пожънат успех на дадена „звезда” и
описват нейното завидно парично състояние. Тук идва и
въпросът - значи ли, че един човек,който е успял в живота
непременно трябва да е богат ? Също така, по какво се познава
успелия човек – по неговия материален или напротив - духовен
свят ?
Смятам, че представата ни за успял човек е изключително
замъглена от множеството рубрики показващи богати известни
личности. Така започваме да асоциираме успехът с богатството, а
това далеч не е така.
За разлика от всички „успели” бизнесмени, аз от своя страна,
живея в малко скромно градче в покрайнините на София. Живея
тук в неголям апартамент, който споделям със своето семейство.
Родителите ми определено не стоят зад волана на някоя скъпа и
изискана кола, нито пък са облечени в маркови дрехи, дори бих
казала, че гардеробът им е доста оскъден и въпреки това аз
гордо мога да заявя, че те са изградили в съзнанието ми портрета
на успелия човек. За някои навярно това би прозвучало абсурдно,
все пак родителите ми нямат собствен бизнес, нито пък заемат
висше място в йерархията във фирмата, в която работят, но те ме
научиха, че успешен е онзи човек, който обича всяка изминала
минута от своя живот, който копнее за ново вдъхновение.

Успешен може да е всеки в зависимост от границите, които си
поставя, а ключът към успешния живот е самодоволството и
радостта от малките, незначимите, но стоплящи сърцето неща.
Успешен е човекът, който може да си позволи най-скъпото –
неговото време – времето прекарано с неговите любими хора, но
също така и със самия себе си. Можеш да се наречеш истински
успешен, ако си намерил своята мисия в живота, своята искра,
която те води към просветление, която ти носи радост и
удовлетворение. Успешен е онзи, които не допринася само за
неговия личностен разцвет,а за развитието на света.
В портета на успелия човек, аз виждам образа на родителите ми.
В моите представи той е скромен и спокоен и най-важното удовлетворен от себе си и от света около него.

