
 
 
                               Кое дава смисъл на живота 
 
     През целия живот човекът се бори и следва целите си, търсейки своето 
място в света, в който живее. Стремейки се да открием смисъла на 
живота, ние не осъзнаваме грешките си, обвиняваме другите или се 
оправдаваме при неуспех с думите „Такъв е животът!” и спираме да се 
борим. А това е най-голямата ни грешка, защото да се бориш значи да 
искаш да покажеш на света, че теб те има, че ти знаеш какво искаш и как 
да се бориш, за да го получиш. Странно е как човек не осъзнава какво 
притежава, докато не го изгуби. 
    Какво дава смисъл на живота – всеки трябва сам да си отговори, 
защото всички ние гледаме на света през различни очи и  го преценяваме 
по различен начин. 
    За мен смисълът на живота е в това да се боря всеки ден, за да докажа 
себе си пред света, че мога да бъда истински човек. Вярвам, че всеки може 
да се бори, да постигне целите и мечтите си. Защото човек е толкова 
голям, колкото са големи мечтите му. 
   За сто години неуморното човечеството сътворява неща, за които 
предците ни дори не са и мечтали. Много са светлите страници от 
летописната книга на 20-ти век. Но има и тъмни, страшни страници – 
пред тях ще тръпнат в ужас и нашите потомци.Всички живеем с вяра и 
мечти за по-добър живот, но това, което се случва напоследък в света, е 
така безумно и необяснимо, че е трудно да се повярва на какво е способна 
човешката алчност, омраза и фанатизъм. Застрашена е хилядолетната 
ни цивилизация, нещо повече – застрашена е самата планета и животът 
на нея. Хората ежедневно се избиват, лекомислено замърсяват и 
унищожават природата, забравяйки, че са част от нея, намесват се грубо 
в неприкосновената й същност, като си въобразяват, че са най-могъщите 
същества във вселената. Парадоксално е, че на тази прекрасна планета 
човек се чувства несигурно и тревожно. Крайно време е всички да проумем 
простата истина, че любовта е в основата на всичко, че дарявайки обич, 
ще получим обич, че като прощаваме на врага си, рано или късно ще го 
превърнем в наш приятел, защото доброто ражда добро, тогава 
човечеството би се освободило от болките и страховете си или поне би ги 
преодоляло по-леко. Всеки от нас може да отвори сърцето си за 
проблемите на човека до него, да се опита да го разбере и да му помогне. 
Тогава е сигурно, че добротата и любовта ще спасят този свят. 
       Факт е, че въпреки войните, престъпленията, бедствията – 
човечеството е оцеляло до днес. Следователно любовта е повече от 
омразата, доброто е повече от злото, вярата е повече от безверието. А 
това не е малко! И това трябва да ни дава сили в борбата за доказване на 
самите себе си  и за постигане на един по-съвършен свят! 
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