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Сега съм тринадесетгодишен седмокласник. Стъпка по стъпка крача по пътя на 

живота. С помощта на знанията и практиката ми или чрез опита на другите научавам 

мъдрите житейски истини. 

Всеки ден вървя по улицата от дома до училището и обратно. Събираме се с 

приятели. Споделяме тревогите си за тестовите по български език, задачите по математика, 

история, география или за информационните технологии. Играем компютърни игри. 

Имаме обща група в интернет. Заедно с приятели ходим на кино, на поход, споделяме 

мисли и се вълнуваме, излагайки различни мнения по даден въпрос. 

Това са ясни пътища и цели!... 

Всичко това достатъчно ли е?... Ако искам да съм наясно със смисъла на нещата, 

които върша, да направя нещо изключително- не трябва да спирам до тук. Много важно е 

да се замисля над думите на Мечо Пух, че „ понякога най-малките неща заемат най-голямо 

място в сърцето ни“. Да, нужно ни е „ малко внимание, малко мисъл за другите и всичко 

би изглеждало иначе“. Когато става дума за отношенията между приятели или други хора, 

винаги става дума и за споделена отговорност. Особено голяма е отговорността между 

приятелите и семейството. Защото там са малките и големите неща. 

Да, малките неща!... Те са като малките камъчета, заради които се случват важните 

неща. Мисля си, че казаната дума е обич, е от тези малки неща, която ни обнадеждава, 

вдъхва ни увереност, да не се отказваме от целта, към която се стремим, дори ако сме 

постигнали нещата наполовина. 

На спортно състезание или ученически турнир не е най-важното да бъдеш победител, 

а е достатъчно някой да те окуражи или ти да се окуражиш! Например че си се представил 

достойно, или малко повече да се потрудиш и следващия път ще се представиш още по-

добре, че вярва в мен, или да каже да не се отказваш, и да продължиш да се подготвяш, че 

достойно си се представил и т.н. Тези малки неща, тази мисъл за другите прави велики 

неща. Сърцето ти се разтуптява, облива го приятна топлина, имаш чувството че политаш. 

Зареден си с позитивна енергия и си готов да започнеш подготовка за справянето с ново 

предизвикателство. А към човека изрекъл тези окуражителни думи изпитваш топли 

чувства, готов си винаги да си до него- в радост и беда. Да това са малките неща, чрез които 

можеш да извършиш велики дела.      

  Всеки един миг от живота ни трябва  да постъпваме правилно и с доброта. Да 

разнасяме нашата позитивна енергия и да я раздаваме на хората около нас. 

  Само истински приятел може да ни погледне с обич, за да запее душата ни!... Това 

е малкото внимание, което изпитват сърцата ни. Когато мисля за малките неща и другите 

хора, често си мисля за добротата и красотата са синоними… 

У всеки човек има нещо добро, има един вечен стремеж към доброто, който понякога 

избликва неочаквано, изненадва ни и в същото време ни радва. И започвам да си мисля, че 

„ Колкото повече“ добри хора има „ Толкова повече“ светът ще стане по-добър. Голямо 

Щастие е да бъдем искрено добри, без дори да търсим полза, дори в истинския смисъл на 

тази дума. Иначе ще се изгубим в Гората на Живота. 



До споделената отговорност и добротата е и себеотрицанието- да приемеш и да 

споделиш трудностите и проблемите на другия. Да му помогнеш без да вика за помощ. В 

своето си слънчево местенце Мечо Пух си мисли за истинските  неща и за своите горски 

приятели. Мисли за Прасчо, за опашката на Йори, за Кенга и бебето Ру, за закуската на 

Тигъра, за къщата на Бухала и …Мисли за всички малки неща, затова с обич ги разбира, 

помага им… така дните им са щастливи. Щастливи са и героите на Алън Милн. 

Умението да мислим за другите, е умение да работим в екип, а това развива нашата 

емоционална интелигентност. 

В часовете по технологии екипно работим проблем свързах с предприемачеството. 

Решаването на този проблем изисква да се вземат бизнес решения. Важни са различните 

мнения на членовете от екипа, за да се стигне до най-точното решение. Изслушваме се, 

задаваме си въпроси, мислим върху изказаното, защитаваме своята теза. Това е сблъсък на 

различни гледни точки, но в спора се ражда истината. Общият отговор трудно се постига, 

но ни носи удовлетворение. За нас е много важно, че този успех сме постигнали заедно. 

По този начин се научаваме, да се радваме на нашите и чуждите успехи, да си помагаме и 

да бъдем екип. 

А времето в училище, уроците, часовете по различните предмети ни налагат важни 

и трудни решения. А това са си екзистенциални- думата е малко непонятна, но училището 

е част от живота. В този ред на мисли, често си спомням думите на Мечо Пух: „ Няма нищо 

по-хубаво , от това, денят ти да започва с щастлив край!... Нали щастливият край е 

щастливо начало! 

Ще кажете къде се крият тук малките неща, които заемат най-голямо място в 

сърцето? Те са чувствата, те са в самите нас. Те са в характера ни. Те се усещат и остават 

завинаги, за да ни топлят. 

С мисълта за другите, тръгвам и търся доброто в малките неща, с вяра в света! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


