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Житейският опит учи, че чрез смелостта – средината между страха и 

безумието – човек може да постигне невъзможното. Смисълът на човешкото 

съществуване се свежда до извършването на просто едно действие в името на 

някаква кауза, което води до друго такова и така се създава едно огромно 

портфолио от хронологичната подредба на  всички значими събития случили се 

заради великите умове, благодарение на които светът е такъв, какъвто го познаваме 

днес. Смелостта ни води по пътя към успеха. Именно тя е съпътстващата ни сила 

във всяко ново начинание. Излизаме от черупката на комфорта си и дръзко 

мечтаем, творим, чувстваме, споделяме…живеем! Живеем истински, тогава когато 

сме смели в изборите си и боравим със свободата си правилно. И за всичко това е 

необходимо само едно действие, една първа стъпка, чрез която да проходим по 

пътеката на живота.  

Първата крачка е най-важна, защото именно тя отключва клетката, в която се 

намира онази изконната сила в нас, караща ни да се любуваме на живота и да го 

живеем истински. А превъзмогването на страха от непознатото е изборът, който 

подчиняваме на собствената си воля. Несломимата воля и осъзната смелост са 

навигаторите, които ни повеждат по най-дългите пътеки и ни помагат в борбата със 

страданието на човешкия дух.  

Човекът е най-висшата изследвана форма на живот. Със своята сложност 

човешкият мозък  остава ненадминат по уникалност в цялата Вселена. Чрез него се 

случва всичко – мислим, създаваме и чувстваме. В хода на житейския си път обаче 

ние често забравя уникалността, с която сме надарени и губим вяра в доброто. Това 

обикновено се дължи на негативните емоции и чувства, които имат силата да ни 

вкарват в различни психични състояния като стрес, тревожност, фрустрация и 

други. Човек е най-уязвим, когато в определен момент от живота му се случи 

някакво необратимо и трагично  събитие. Тогава той се озовава в гранична 

ситуация и често изходът от нея изглежда невъзможен. Но чрез волята и нужния 

кураж, той намира сили и успява в борбата срещу всички трудности, които се 

изпречват на пътя му. Защото силата на човешкия ум се състои в намирането на 

нужната смелост, чрез която можем да опознаем самите себе си и да покорим нови 

върхове. 



Страданието, например, всъщност се оказва един от най-добрите учители в 

живота. От него се ражда надеждата за възможния изход, без която то не би имало 

смисъл. Страданието и надеждата са като двете основни начала, чиято цялост 

задвижва всичко познато до този момент – мракът и светлината. Два допълващи се 

елемента, толкова значими и мощни, за да дадат началото на нещо толкова красиво 

– за да дадат началото на целия космически календар и цялата представа за него, 

която ни е известна до момента. На фона на неживата и на невидимата за 

човешкото око материя, животът представлява една цикличност, в която няма път 

без страдание и няма път само на надежда. Страданието може да бъде красиво, 

когато се пречупи през призмата на вярата за по-добро. Големите умове, оставили 

отпечатък в историята на човечеството, са доказали истинността на тези думи. 

Великият български поет Пенчо Славейков, е надмогнал страданието си след 

травмите от инцидента при ледената река, прозрял е същината му и от него е 

създал изкуство. Или като Пол Верлен, който превъзмогнал тъгата и отчаянието и 

от тях сътворил едни от най-големите шедьоври в поезията. Така направил и Албер 

Камю в непрестанното търсене на смисъла на живота. Слепият Омир, който е 

написал най-великия епос, познат на човечеството още от Ранната античност. 

Всеизвестната Джоан Роулинг, която написала първите си записки върху салфетки 

и идеята ѝ за книга била отхвърляна многократно от няколко издателства, но 

въпреки това тя не се отказала. Преследвала мечтата си неуморно, докато накрая 

трудът ѝ не бил оценен и превърнат в един от бестселърите на всички времена, 

поредицата „Хари Потър”, която познаваме днес.  Фридрих Ницше пък, който бил 

толкова хулен и презиран – един  отъждествяващ се с лудостта ум, сега е една от 

големите значими фигури във философския свят. Зигмунд Фройд загърбил 

всичките трудности на които го обрекъл животът и не спрял да се развива във 

вихъра на нестандартните си амбиции. Този така надарен и критикуван учен 

отворил нова страница в науката, дал старта на цяла революция в приложната 

психология, а сега е истинска легенда за младите психолози. Примерите са много. 

Всички те са хора, които са мислили извън границите на възможното. Опитвали са. 

Падали са. Ставали са. Мислили са нестандартно. Животът ги е въртял в 

сложността на своята цикличност, но те смело са продължавали напред и са 

излизали от тази спираловидност на сивото ежедневие. Превъзмогнали са 

страданието, неуспехите, огорчението, скръбта, разочарованието и с помощта на 

надеждата са сътворили нещо невероятно.  

Животът е една революция, един творчески акт, задвижван от човешката воля. 

Той е един път за някои по-дълъг, за други не. И не би имал смисъл без доброто и 

злото, без болката и радостта, без любовта и омразата, защото тогава той би бил 



просто едно елементарно пребиваване. Проявата на висшата форма на 

съществуване се свързва с високото ниво на когнитивна и емоционална осъзнатост, 

които довеждат до някакво действие, независимо от това за колко неприемливо, 

неморално и безразсъдно се смята то.  

Страданието, което ни учи и смелостта, чрез която живеем истински са 

основните елементи в тайната формула за успеха, тогава когато той изглежда 

напълно невъзможен. Те са навигатори по пътя ни, защото човек преди всичко се 

учи от грешките си. Надеждата храни волята. Можеш да си смел, да направиш 

нещо и то да не бъде никак благополучно, но поне ще знаеш, че си опитал. После 

ще погледнеш процеса на ново, ще видиш къде си сбъркал и ще опиташ пак, този 

път с повече кураж, защото вече си го правил преди. И ще е късметлия този на 

когато му се получи от втория път. Понякога са необходими десет, петнадесет, сто 

пъти дори, за да стигне до осъществяването на онова, което се смята за 

непостижимо. Провалът и поражението не са нищо друго освен временни 

преживявания, които възпрепятстват пътя към успеха, докато страданието може да 

бъде лечител на душата, ако се съзнае правилно и се приеме за напълно нормално 

явление в жизнения цикъл на всеки човек. Фрида Кало, една силна жена с много 

тежка съдба, също избрала да се бори срещу него и да не се предава на 

неизбежната болка и скръб. Тя намерила сили да се изправи духом и така създала 

изкуство. Благодарение на своята устойчива воля, Фрида е една от най-големите 

икони в световното изкуство само защото е избрала да не бъде безразлична към 

случващото ѝ се.  

Човек прави крачка след крачка, когато се намира в конфликтна точка, защото 

драмата е това, което изобщо придава някакъв смисъл на фона на всичко случващо 

се в живота. Когато човек не е в застой и минава през труден период – именно в 

това се крие същината на драматизма му. Може би когато се намира в гранична 

ситуация, защото е факт, че дали към по-добро или към по-лошо страданието 

променя човека. Чрез него той се учи или деградира, но върви в някаква посока. 

Избираш дали да продължиш напред или назад, като наложиш собствената си воля. 

А дали ще ходиш бавно или бързо зависи изцяло от теб. И ако пътят не е трънлив, 

не е каменист, не е пълен трап, то значи не е твоят път, защото личностното 

израстване  не се постига по този начин. То се извоюва върху военното поле 

наречено живот. 

Волята е по-силна от желанието, но волята не е нищо без желание, защото 

именно тя се ражда от него. Есенцията на успеха се свежда до една съвсем проста 

идея, но волята е искрата, с която тя се поддържа жива. Колкото и да боли, през 



колкото и трудности да преминаваш, устойчивостта на волята ти те определя като 

слабохарактерен или обратното – като най-смелия, дързък и непоколебим човек. 

Желаеш, мечтаеш, обичаш, копнееш, но нищо от това без волята не би имало 

смисъл, защото именно тя е олимпийският огън, който ни кара да бъдем смели и да 

опитваме. Човек се губи до полуда в силните емоции и чувства. Но именно 

осъзнатостта и стремежът към промяната, пробуждат силата на човешкия дух, 

трансформират ума и така се постига успехът. Нужна е само смелост и един лек 

напън, за да проходим по пътеката на истинския и щастливо живян живот.  

 


