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 „Сега това есе как да го започна? Трябва ми вдъхновение... Я виж, 

минали са 4 часа в търсене вдъхновение от случайни хора и търсене на 

статии в Интернет! Да видим какво имаме... Пет реда на кръст? Все е нещо, 

можеше да са нула. Но това не е достатъчно. Ами освен просто да започна с 

първото нещо, което ми хрумне, пък да видим какво ще излезе.“ 

 Ето че направих първата крачка. Остават, математически казано, ако 

цялото есе е с неизвестна дължина, хикс без 1 крачки. И в действителност с 

всяка следваща дума аз набирам все повече и повече инерция. Кой знае какви 

препятствия ме чакат. Може да ме домързи, майка ми да ме извика да свърша 

някоя „много важна и спешна работа“, вдъхновението изведнъж да ме 

напусне или пък да падне метеорит. В последния вариант няма да се налага 

да довършвам есето, но той все пак си остава най-малко желаният. Ето, че 

имам нещо! Основната идея е налице, сега остава само да я доразвия. 

Апетитът наистина идвал с яденето. 

 Всеки един индивид се изправя пред кръстопътища почти всеки ден. 

Такъв момент предоставя възможност да продължиш по същия път, или да 

смениш посоката. Може завоят да е в добър, може и да е лош. Но не всеки 

ден се започва ново приключение. Вълнението, копнежът за авантюра, 

страхът от неизвестното се преплитат по един неописуем и неповторим 

начин. 

 Но за да поеме по каквато и да е пътека, човек преди това трябва да е 

набелязал своята дестинация. (с изключението на варианта „да се носиш по 

течението“, разбира се) Изборът зависи от твърде много неща – отглеждане, 

образование, важни житейски събития – най-общо казано целия живот на 

взимащия решението до момента на взимането му. Този сложен процес би 

могъл да бъде разгледан като своеобразна „първа стъпка“. Колкото по-

сложен е изборът, вероятно толкова повече мисъл е вложена в него. 

 Но ако разглеждаме избора като предопределен, то тогава той е по-

скоро „нулева стъпка“. Защото целия му живот до този момент всъщност се 

намира в несъзнаваното и индивидът няма контрол върху тази част от себе 



си. И все пак той мисли, разсъждава. Но размишленията също са на база 

предишни преживявания и натрупани познания. Самото взимане на решение 

изглежда да има по-скоро детерминистична природа. И макар и бъдещите 

действия също неизбежно са в следствие на миналото, изграждайки 

настоящето, човек постоянно трябва да се нагажда към ситуацията. Казано на 

кратко – изборът на цел всъщност не е избор, а следва от обстоятелствата. Но 

пътят към целта е неопределен. Във всеки момент той може да смени своята 

посока. Затова същинската „първа крачка“ всъщност е първото действие, с 

което човек се приближава до своята цел. 

Но много хора си остават с избора. Може да се обезкуражат от 

действия сами или техните приятели и познати, в които са се надявали да 

намерят подкрепа да свършат това вместо тях. Обикновено следва нова вълна 

усилено мислене, която остане ли отново безрезултатна, се превръща в 

порочен кръг. Имаш идеален план, версия 347.5, но той в един момент 

надхвърля твоите ресурси и възможности. Самоубеждаваш се, че друг 

вариант няма и мисията рано или късно приключва без старт линията да бъде 

уважена. 

Но все пак има и хора, които се престрашават. Много са известни т. 

нар. „Новогодишни обещания“, които хората отправят към себе си. 

Обикновено те са свързани със загуба на тегло и спортуване, прекратяване на 

някой порок като тютюнопушене или връщане към отдавна изоставено хоби. 

Тези „обещания“ са известни, именно защото всяка година още към края на 

януари има толкова много хора, които са се отказали поради най-

разнообразни причини. „Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и 

четвърто е да го направиш.“ – от филма на Николай Хайтов „Мъжки 

времена“. Може човек да се е надценил и обезверил. Може да се е подценил 

и да му е станало скучно. „Но защо в такъв случай просто не промени целта 

си?“ След като не го правят толкова много хора, явно има причина. 

Възможно е просто Хомо сапиенс като цяло да са късогледи и, фиксирани 

върху една единствена идея, да не могат да се досетят, че може би са 

необходими само някои малки промени, или изпускат нещо съществено. 

Понякога неща ни се струват твърде лесни или трудни, само защото не сме се 

занимавали с тях достатъчно обстойно. Този тип хора обикновено се връщат 

към чертожната дъска и опитват веднъж на известно време, докато 

евентуално намерят правилната за себе си цел. 

А какво се случва, ако минеш не само първата, а първите няколко 

крачки? Все още нищо не е сигурно. Очакват те много кръстопъти, много 

капани, много хора. И от почти всяка една крачка можеш да извлечеш 



позитива, ако искаш, разбира се. Не всеки един път бива извървян докрай. 

Понякога разбираш, че това не е твоят път, или с времето ти и той се 

отчуждавате. Може да си избрал грешно в началото, под нечие въздействие, 

замъглило преценката ти, или това, което даваш да не си заслужава крайната 

цел. Но натрупаните опит и мъдрост ще помогнат в следващото начинание. 

Понякога съдбата, Бог, Провидението те принуждава да тръгнеш в друга 

посока. Липсата на елемент от някое от стъпалата на пирамидата на Маслоу, 

смъртта на близък – много неща могат да имат невероятно влияние върху 

изборите. Понякога ударите са твърде силни и са способни да изпратят човек 

в нулева позиция. Но стига да има кой да им помогне на време или ако те 

самите успеят да си помогнат, евентуално се нагаждат към ситуацията и 

продължават да вървят със същата стремглавост в първоначалната или друга 

посока. 

Правенето на грешки е може би най-естественото нещо в човешката 

природа. Адам и Ева не са имали наръчник, но моментът на тяхното 

изгонване от Едем е първият урок – не смей да мислиш, че можеш да 

надхидриш Този, който знае всичко. Това не е попречило на много други да 

допуснат същата грешка. „Тези, които не се учат от грешките си, са обречени 

да ги повтарят. “ - Джордж Сантаяна. Всеки един човек ги прави. Но тези, 

които действат с разума си и имат малко късмет евентуално успяват. 

И върхът е достигнат! Какво означава това? А какво следва? 

Една цел може да бъде самоцел. Да отидем на Луната! Защо? За да 

изпреварим другите. А какво ще стане като отидем там? Ще докажем, че 

можем да отидем и че сме способни на неща, които хората само преди 

десетилетия не са си представяли! И години по-късно самото приземяване на 

хора на луната си остава едно от най-малко значимите и полезни събития за 

космическите мисии и технологии. Но идеята, че Хомо сапиенс е стъпил на 

друг небесен обект сама по себе си е достатъчно значима. „Една малка стъпка 

за човек, един голям скок за човечеството.“ – Нийл Армстронг. 

Целта може да има и по-нататъшен замисъл. Той може да е скрит: 12-

годишно момиче отива на първия си концерт с родителите си. Толкова много 

се впечатлява от някой от музикантите, че решава да се научи да свири на 

инструмент. Младата музикантка след време може да свири в група, или 

благодарение на придобитите познания да се занимава с продуциране, да 

запише музикално образование или да учи следващите вдъхновени 

малчугани. 



Изправен пред избора на кандидат-студента, младеж има ясната идея, 

че иска да отвори собствен бизнес някой ден. За да си помогне, той избира да 

следва общоикономическа специалност, която ще му даде както поглед върху 

икономическия пазар, така и ще го научи на механизмите, движещи един 

бизнес. Или пък ще избере маркетинг, за да рекламира успешно своя продукт 

или услуга. Тук изборът на цел е ясно съобразен с един по-грандиозен план. 

Ние нямаме контрол върху нашето минало. То малко или много 

определя нашето настояще. Но в настоящето ние имаме възможност да 

направим избор, който да оформи бъдещето така, както ние искаме. Всички 

пътища започват с една крачка, но колкото по-дълъг е един път, толкова по-

труден е. И все пак с всяка следваща крачка той става все по-лесен и този, 

който се е научил да върви по горската пътека, ще се научи по-бързо да върви 

през пясъци или планински дерета. Всъщност животът е сбор от множество 

пътища, като няма изцяло лоши или изцяло добри. Но за да стигнем до 

където и да е, трябва да започнем да вървим. А това става с по една крачка. 

 


