
Здравейте, госпожо Стоянова! 

         Изминаха цели две години, откакто не сте мой учител, 

но това не ме кара да спра да изпитвам топли чувства на 

благодарност и уважение към Вас. Вие разкрихте един нов свят 

пред мен и моите съученици – света на книгите, дадохте ни и 

ключа към познанието. Показахте ни и пътя, по който да вървим, 

за да станем по-добри и разумни хора. Не зная дали аз успявам 

напълно да се справя с всички предизвикателства на нашето 

съвремие, но се опитвам.  

Сигурна съм, че ще Ви бъде интересно да разберете как се 

развивам, как разбирам света, в който сега живея.  

За радост моето ежедневие е изпълнено с повече красиви, 

многоцветни моменти, но понякога не липсват и тези – сивите, 

пропити с негативизъм и разочарование. Светът ни е един 

непрестанен кръговрат на редуващи се радост и скръб, доброта и 

омраза, толерантност и неуважение, съпричастност и 

неангажираност. Вярвам, че светът, в който живеем може да се 

промени, да стане по-добър, ако обърнем внимание на нещата, 

които на пръв поглед изглеждат незначителни, но същевременно 

са изключително важни.  

Ние хората, изпадаме в различни изкуствено сътворени 

полемики, причиняваме си дискомфорт, разрушаваме нашия свят 

малко по малко, но успешно. Не обръщаме внимание на онези 

неща, които ако променим, вероятно няма да стигнем до ръба на 

бездната, която е съвсем близо. 

Мисля си, че много събития могат да променят един човек. 

Всъщност, това го разбрах на скромните си дванадесет години. 

Личният ми пример е показателен.  

Преди време се държах лошо с хората около мен, но 

неосъзнато. В живота много хора могат да ти обърнат гръб. Не 

знаеш дали ще бъде просто от желание за „отмъщение“ или от 

широко разпространеното чувство, за жалост – завистта. 



Това е нещо, което никога не съм могла да си обясня. Защо 

хората, които са успели, трябва да бъдат критикувани? Всички, 

които изпитват завист,  биха могли да се запитат защо нямат 

желаните успехи. Не бива винаги да търсят причината в другите 

и от яд към успелия, в някое отношение, да го нападат, за да 

успокоят себе си. 

Хората, подвластни на завистта си измислят различни 

причини: успехът се дължи на роднина, приятел или финанси. Но 

никога тези, чиито сърца са изпълнени със злоба, не могат да се 

примирят. Съветвам ги да отворят широко затворените си очи и 

да оценят човека, който с много труд и упоритост успява.  

Какви са всъщност тези хора? Едни малки сърца, изпълнени 

със злост и омраза! Винаги тези лоши чувства ще ги разяждат 

отвътре като отрова. Тези хора могат да се променят, но трябва да 

се запитат: „Защо той е по-добър от мен?“, „С какво?“. Ако го 

направят може и да открият отговора. Но правилният отговор ще 

открие само този, който осъзнае своите грешки и се поучи от тях, 

този, чието сърце е отворено за промяна.  

Аз съумях да го направя – промених себе си към по-добро, 

благодарение на Вашите съвети и подкрепата на моето 

семейство. Чувствам, че светът ни ще стане по-хубав, ако повече 

хора се разделят с поне една своя отрицателна черта, с която 

гледат негативно на живота, на човека срещу себе си, с която 

нарушават хармонията в природата. Какво ли ще се случи, ако я 

заменят с положителна? Аз го направих, и повярвайте ми, 

чувствам се по-добре, а заобикалящия ме свят ми изглежда по-

достъпен и не толкова агресивен. 

Госпожо Стоянова, 

Ще Ви пиша отново съвсем скоро. 

С обич, Станимира!  

 

 


