
то на племето е зависело 
нашето физическо оце-
ляване. Тогава, ако човек 
направел нещо не както 
трябва, не както е възпри-
ето, имало голяма вероят-
ност да бъде отлъчен, а 
това най-често било рав-
нозначно и на физическа 
смърт. Затова хората не-
прекъснато се сравнявали 
с околните, просто искали 
да бъдат като всички ос-
танали, за да се впишат 
в социума и да оцелеят. В 
днешно време сме осъзна-
ли красотата на индиви-
дуалността, но моделът 
за сравняване с другите 
все още е налице в колек-
тивното съзнание и мал-
ко или много, въздейства 
върху нас, като най-често 
ни пречи да изразим пъл-
ноценно потенциала си, 

Себенадминаване

Какво означава да 
надминеш себе си? 
Това стойностно ли е 
или е по-добре да се 
състезаваме с другите, 
за да докажем, че сме 
най-добрите в нещо? А 
победата над другите 
прави ли ни по-щастли-
ви винаги или понякога 
не сме удовлетворени 
от себе си, макар да 
сме на върха? Щаст-
лив ли съм, когато дам 
всичко от себе си, въ-
преки че не съм първи 
или амбициите ми ме 
глождят, че трябва да 
съм по-добър? Би било 
прекрасно всеки един 
от нас да се замисли 
над тези въпроси.

Навсякъде се 
състезаваме

Още в училище се научава-
ме да се сравняваме с дру-
гите по оценки и спортни 
постижения. Не е срамно, 
ако имам ниска оценка, 
стига и останалата част 
от класа да е с ниски оцен-
ки, а ако всички имат шес-
тици, то тази оценка за 
мен не е толкова сладка, 
нали така? А ако в училищ-
на възраст сме тренирали 
някакъв спорт и сме ходи-
ли по състезания, моделът 
за сравняване с другите 
и конкуренцията се заг-
нездват дълбоко в нашата 
същност...

Защо го правим?

Едно време от одобрение-
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лишава ни от радостта да 
бъдем наистина себе си и 
ни заробва с това посто-
янно да гледаме какво пра-
вят другите, какъв живот 
водят, колко са щастливи, 
каква връзка имат, как-
во работят... И ако ни се 
струва, че сме по-малко 
успешни от тях, започва-
ме да страдаме.

Фейсбук засилва  
този модел
Ако постоянно гледаме 
снимките на наши прия-
тели от разни весели съ-
бирания или места, четем 
забавни постове, които 
публикуват, и в послед-
ствие се чувстваме зле 
от цялото това нещо, зна-
чи позволяваме на фейс-
бук да съсипе радостта 

от собствения ни живот, 
само защото създава поч-
ва за сравнение с други-
те... В този ред на мисли, 
нека не забравяме, че всеки 
един от нас има уникален 
път на тази Земя. Това, че 
пътят на вашия приятел 
минава през Малдивите, 
през различни нощни клу-
бове всяка седмица, през 
бляскави пози за фото-
графия или през различни 
забавни случки, по никакъв 
начин не омаловажава ва-
шия личен път на Земята! 
Просто всеки друг път е 
различен от вашия и ваши-
ят е различен от този на 
другите. И нека не забра-
вяме, че нещата отстрани 
винаги изглеждат различно 
и не винаги виждаме същ-
ността, не виждаме това 
какво се случва вътре в 

>> Нека любовта към света, радостта от 
живота и решителността да изпълним собствената 

си мисия на Земята да излязат на преден план.

Важното е  
да сме осъзнати 

Нека надраснем стре-
межда да се конкури-

раме, позволявайки на 
любовта към света, 

радостта от живота 
и решителността да 

изпълним собствената 
си мисия на Земята, 

да излязат на преден 
план. А защо се кон-
курираме с другите? 

Това отново е заложе-
но в колективното съз-
нание като спомен от 

времето, когато в пър-
вобитното общество 
са се водили кървави 
битки кой ще заеме 

по-високо място в йе-
рархията на племето.
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ва с пълна сила и ни за-
робва, правейки ни свръ-
хамбициозни и в крайна 
сметка нещастни. Колко 
пъти сме чували, че е не-
обходимо да придобиваме 
още квалификации, за да 
бъдем конкурентоспособни 
на пазара на труда? Колко 
механистично звучи... При-
тесняваме се, че не сме 
достатъчно добри за ня-
каква работа, защото има 
други кандидати, които ни 
изглеждат по-компетент-
ни от нас. Или пък със зъби 
и нокти се мъчим да сме 
първи на всяка цена и да 
ни одобрят за мечтаната 
работа. А в личния живот 
какво се случва? Ревнува-
ме партньора си или чове-
ка, който сме си харесали, 
защото смятаме, че би 
могъл да избере някого дру-
гиго, а не нас. Яростно се 

човека, колкото и бляскав 
да изглежда той на външен 
план. Давате ли си смет-
ка всъщност колко много 
хора си мислят, че точно 
вашият живот е бляскав 
и прекрасен и си мечтаят 
да имат път като вашия, 
омаловажавайки своите 
собствени?

Важното е да сме осъзна-
ти и да надраснем това, 
позволявайки на любовта 
към света, радостта от 
живота и решителността 
да изпълним собствената 
си мисия на Земята да из-
лязат на преден план.

Колективното  
ни заробва

Да, обаче колективното 
съзнание за конкуренция 
продължава да се проявя-

>> Днес аз избирам да заменя конкуренцията 
и сравняването с нещо много по-велико, 

себенадминаването.

Всички сме равни  
и всички сме едно 
Днес можем да имаме 
красив дом и без да се 
бием с някого за това, 
храна има предоста-
тъчно, дали ще имаш 
жената, която смяташ 
за подходяща, зависи 
от това как тя вижда 
душата ти, а не от 
състезания с други 
хора; и можеш да живе-
еш прекрасен живот и 
без да има низшесто-
ящи, защото в крайна 
сметка всички сме рав-
ни и сме едно. Това са 
благословиите, с които 
си пристигнал на Земя-
та, и твоята начална 
отправна точка в при-
ключението Живот. 
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конкурираме с останалите 
кандидати за сърцета му и 
в крайна сметка или пече-
лим с лек страх да не би да 
се появи някой по-добър от 
нас, или губим и оставаме 
опечалени, като си мислим, 
че сърцето ни е разбито, а 
всъщност сме нещастни, 
защото не са ни дали за-
служения трофей.

Аз душа ли съм или 
пластелин?

Вярно, че имам свобод-
на воля, с която решавам 
какво да правя с живота 
си, избирам си подходяща-
та работа и подходящия 
партньор, но все пак нека 
не забравяме, че важните 
неща в живота на всеки 
един от нас са предвари-
телно планирани, преди да 
дойдем на Земята, за да 
можем да отработим точ-
но определени уроци и да 
придобием точно набеляза-
ни опитности. Работата, 
с която се занимавам, и 
партньорът, с когото спо-
делям енергията си и жи-
вота си, са изключително 
важни за моето развитие 
и израстване. Мислите ли, 
че нещо толкова важно за-
виси единствено от моя-
та конкуретоспособност 
и това как ще си изиграя 
картите, за да покажа на 
човека отсреща, че аз съм 
най-доброто, което може 
да намери? Когато поглед-
нем от по-високо на тези 
всекидневни терзания, 
всъщност виждаме колко 
са забавни и смешни. Един-

ственото, което пости-
гаме от тази конкуренция 
е разбити нерви и нещас-
тие.

Какво означава да 
надминеш себе си?

За мен това значи да си 
напълно осъзнат за сил-
ните и слабите си стра-
ни, за талантите си и за 
уменията, които още не си 
развил, много ясно да виж-
даш на какво ниво си във 
всеки един миг. Това са 

твоите дадености. Това 
са благословиите, с които 
си пристигнал на Земята, 
и твоята начална отправ-
на точка в приключението 
Живот. Да познаваш до-
бре силните и слабите си 
страни и да ги приемаш, е 
изключително необходимо, 
преди изобщо да се опит-
ваш да направиш нещо във 
външен план. Това е все 
едно да влезеш в тежка 
тренировка, без да си за-
грял – да, може би ще ус-
пееш да направиш някое и 

Oт днес избирам
... да сложа край 
на конкуренцията 
в моя живот и на 

сравняването с другите. 
Но това въобще не 
значи, че ще си стоя 
на едно място, няма 
да правя нищо по цял 

ден и просто ще чакам 
Вселената да ми изсипе 

всичко наготово.

друго движение, но веро-
ятността да се контузиш 
е много голяма. Опозна-
вайки силните и слабите 
си страни, ти си на ясно 
откъде тръгваш и какво е 
необходимо да научиш и да 
надминеш.

И така,  
вече сме на старта

Днес можем да имаме кра-
сив дом и без да се бием с 
някого за това, храна има 
предостатъчно, дали ще 
имаш жената, която смя-
таш за подходяща, зависи 
от това как тя вижда ду-
шата ти, а не от състеза-
ния с други хора; и можеш 
да живееш прекрасен жи-
вот и без да има низшес-
тоящи, защото в крайна 
сметка всички сме равни и 
сме едно. 

Всеки ден даваме всичко 
от себе си, за да полира-
ме талантите си и да на-
правим слабите си места 
малко по-силни, като из-
мерваме нивото си един-
ствено и само спрямо на-
шето собствено вчерашно 
ниво. Точка. Така малко по 
малко виждаме растежа си 
и чувстваме, че сме живи, 
развиваме се и вървим на-
пред. Усещаме радост от 
положените усилия и изжи-
вяваме пълноценно всеки 
един ден, като напредваме 
по своя личен път. Да, може 
да се огледаме наляво и на-
дясно и да видим какво пра-
вят другите хора, но нека 
това ни служи единствено, 
за да се мотивираме да 

49



>> Всеки има свой уникален път, свои 
лични таланти и свои не добре развити 

способности и качества. 
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надминаваме себе си още 
повече. В момента, в кой-
то позволим дори едничка 
мисъл на сравнение с окол-
ните да се прокрадне в ума 
ни, тогава вече сме загу-
били вътрешния си мир и 
радостта от живота. А 
това е прекалено висока 
цена за плащане!

Нека не забравяме – все-
ки има свой уникален път, 
свои лични таланти и свои 
не добре развити способ-
ности и качества. Каква 
е ползата да се вайкам, че 
Вселената не ме е надари-
ла с качеството бързина 
в спорта, което е дала на 
приятелката ми, а тя от 
своя страна да се тюхка, 
че не е толкова гъвка-
ва, колкото мен? Никаква! 
Сравняването идва от 
егото, а аз искам да съм 
духовно осъзнат човек, за-
това избирам да се себе-
надминавам!

Затова горе главата 
и погледът навътре 
към себе си! Аз съм 
си аз и моя първа и 
най-важна задача е 
да надминавам един-
ствено себе си, за да 
летя все по-високо и 
да сияя все по-силно.

Своите „здрави истории“ 
Еми Цанева публикува 

както на страниците на 
„Усури“, така и в интернет 
дома на проекта си  http://

zdravaistoria.com. Именно 
оттам са тези здрави съ-

вети за всеки ден...

Тялото ти разказва твоята история 
Когато опознаеш тялото си, кормилото на собствена-
та ти история вече е в твои ръце. А когато овладееш 
собствената си история, ти си този, който пише за-
вършека.

Баланс – това е най-важната дума
Ако се опитаме да направим резки нововъведения в жи-
вота си, така ще засилим махалото, че няма начин то 
да не ни върне в предишното ни положение. А ако ги 
въведем умерено и малко по малко, със сигурност ще 
имаме траен успех.

Аз тичам всяка сутрин
Това ми дава радост, балансира емоциите ми, кара ме 
да се чувствам в топ форма и удовлетворена от себе 
си, дава ми увереност, че мога да постигна целите си. 
А това за мен е огромна награда, която си заслужава 
отделеното време, пот и усилия.

В спорта най-важното е да си удовлетворен
Той те зарежда и ти носи радост. Цялото това удо-
влетворение от спорта от своя страна ни балансира, 
помага ни да влезем в хармония със себе си, дава ни 
повече енергия за нещата, които имаме да вършим, и ни 
помага да поддържаме позитивната си настройка към 
живота. А това е много по-важно от бързото стягане 
на корема например!
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