
 

ПРАВИ ЛИ ТЕ ЩАСТЛИВ - 

ТРЯБВА ТИ! 

(есе) 

Какво му трябва на човека - веднага 

свързвам израза с думата ,,щастие“! 

Прави ли те щастлив - трябва ти! Е, на 

всеки му е нужно нещо различно: 

парченце любов, късче надежда, група 

хора, семейно спокойствие, сбъдната 

мечта. Нещастни са тези, на които 

нещичко от това им липсва - те внасят 

мрака в света, но някога и те са имали 

надежда, имали са топлина! 

Къде остава материалното? С 

годините се учим да разграничаваме 

истинската душевна нужда и нуждата от 

вещи ,,скъпоценни“. Кое е скъпоценното 

всъщност? Нужен ли ни е късмет, за да 

бъдем щастливи, имаме ли куража, 

научихме ли защо е важно да бъдем 

добри хора? Имаме ли си мечти? А цели? 

Много хора по света работят по цели дни и нощи, впускат се в сделки, уговорки и накрая с нетърпение 

чакат да получат възнаграждение, с което да ,,нахранят“ фалшивите си нужди за скъпи коли, лъскави 

бижута, нови телефони. Но виртуалното пространство и вещите отдалечават хората един от друг. Колкото 

повече помъдрява един човек, толкова повече усеща с душата си какво му е нужно. Тежко е, когато дойде 

моментът, в който осъзнаваш, че истинският лукс не е във вещите, а в близостта с хората. Точно баба, 

помня, казваше: „Едно нещо хваща ли прах, детето ми, не е ценно. Ще ме разбереш като пораснеш…“ 

В 21 век ни е нужен много късмет, за да си намерим това, което ни трябва. После ни е нужен и много 

кураж, за да се борим за него - нищо хубаво не идва лесно и точно това често ни отказва. Нямаме куража 

да сграбчим онова, за което тъй силно бленуваме. Не винаги ще успяваме, по пътя ще падаме, но винаги 

ще ставаме, ако знаем, че до нас стои някой, който вярва в нас. Така можем да постигнем всичко и то с 

лекота. 

Винаги добрите хора взимат най-много. Ако някой е готов да го оспори, нека пробва. Често бъркаме в 

преценката си за доброта. Повечето от нас си мислим, че сме добри души, но така ли е? Да си добър 

означава винаги да си готов да помогнеш, на никого да не мислиш злото, винаги да се отнасяш с уважение 

към всеки и да можеш не само да прощаваш, но и да искаш прошка. Тези хора носят прекрасна енергия и 

винаги, дори след десетки готини, те получават каквото най-много им трябва.  

Любовта е едно от нещата, които най-силно са ни потребни. Раждаме се, за да обичаме и да даваме 

любов. И любовта ражда най-страхотните преживявания, най-удивителните произведения на изкуството. 

Тя служи като чудесна опора на всеки творец. Затова понякога ни трябват само едно перо, един бял лист и 

мислите ни за любов.  

Мечтите и целите са необходимост, за да вървим напред. Колкото по-напред, толкова по-добре. Никога 

не трябва да стоим на едно място. Човекът без мечти и надежди е празен и сигурно много сам. 

Но каквото и да му трябва на човека, без кураж не става. Без любов е тежко. Без мечти и надежди - 

празно. А животът трябва да е пъстър, пълен с емоции и незабравими мигове. Всеки избира как да го живее, 

но едно винаги ще ни свързва: истинската любов и желанието ни да бъдем обичани. Какво повече му трябва 

на човек? 
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