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„За мен семейството е.........“ 

 

За мен семейството е най-важното и най-скъпоценното нещо в живота. Някои казват, че 

семейството се обуславя от роднинската връзка между хората, но аз не мисля, че е така. То 

включва тези, които чувстваш и които се държат с теб като такова.  Лично за мен семейството е 

тази общност, която има много силни връзки между членовете си, взаимни чувства на топлина, 

привързаност и обич. Семейството е това, от което се учим, вземаме пример, възпитава духа и 

поведението ни. То е опора, основата, на която стъпваш, за да поемеш своя път в живота.  

Семейството там, когато няма на кой друг да се облегнеш и винаги ти помага. Това е пръчката, 

държаща лозето изправено и подкрепяща го докато расте право нагоре. То винаги  мисли за теб и 

никога не би те подвело нарочно. Членовете му ти съчувстват искрено и са на твоя страна дори да 

грешиш. Радват се на всеки твой успех и плачат с теб за всички беди. Когато паднеш пак те са 

тези, които ти подават ръка и те окуражават да се изправиш. И, да, най-важното ВЯРВАТ 

ИСТИНСКИ в теб!!! Защо точно това има такова голямо значение? Отговорът е простичък! Ако 

чувстваш вярата на другите ще имаш сили и стимул да се справиш с всичко. Ето защо да вярва в 

теб семейството ти е толкова важно. Вярата е велика сила, още повече когато е истинска. 

Усещайки силата и у семейството ти се чувстваш всемогъщ. Спокоен си, защото знаеш, че дори да 

се провалиш те пак ще вярват в теб и ще те подкрепят. Семейството е взаимност, доверие, 

чувствителност към нуждите на другия. В него всеки дава и получава, но не защото така трябва, а 

понеже така го чувства. Взаимността идва от топлите и неподправени отношения, а от нея се 

захранват доверието и чувствителността. Пред семейството си можеш спокойно да бъдеш себе си 

без никой да те съди; да кажеш всичко, без да се обърне срещу теб.  

Семейството никога не се предава!   

 Случва се понякога, дори в най-добрите семейства да има проблеми, но нали за това сте едно 

цяло, за да ги решите и да продължите, да ги посрещнете заедно. Не трябва да забравяме , че 

хората от едно семейство все пак са отделни индивиди със свои виждания за живота. Дребните 

спорове само подсилват здравината на отношенията и позволяват по-добро опознаване на човека 

до теб. Друг е случаят, когато проблемът идва отвън. Ежедневието и неговите проблеми не са 

толкова страшни, когато има кой да стои до теб. Те не могат да разделят едно истинско семейство. 

Да, днес много често се срещат разпаднали се семейства или посегателство от страна на някой 

негов член към друг, но това е защото не са и никога не са били едно истинско семейство. Такива 

хора никога не са постигали хармонията помежду си. Не е лесно да се изгради и запази семейство 

в днешно време, но пък който го постигне е благословен. В това общество с почти разрушени 

ценности и морал, то ни дава топлина и сила да продължаваме напред, дава ни обич и сигурност, 

дава ни най-ценните и съществени неща. 

Вярвам, че ако сега някой от моето семейство надникнеше през рамото ми и прочетеше 

написаното щеше да се съгласи с мен - защото знам, познавам ги и те ми се доверяват. Аз раста, 

защото съм усетил, усещам и ще продължа да усещам подкрепата им без значение какво ще се 

случва за напред. 

 Това е  за мен истинското семейство! 
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„За мен семейството е...“ 

        Поредният работен ден. Мислиш за най-светлото нещо в живота си, а     именно близките. 

Мислиш за работата и задачите, които трябва да свършиш. Тайно се смееш на шегите, които си 

чул или казал. Прибираш се вкъщи, докато слушаш твоята любима песен и гледаш сградите, 

дърветата и небесата как изчезват. Чуваш джипиесът да казва “Вашата дестинация е достигната’’, 

но не коя да е дестинация, а твоята къща, в която чакат най-любимите хора. Отваряш входната 

врата, чувайки детския глас, който си чакал цял ден и две думи, които променят всичко, а именно 

‘’Обичам те”. 

       Отново е сутрин. Отиваш да събудиш децата и да изпиеш огромна доза кафе. Осъзнаваш, че 

семейството е най-доброто начало на един ден. Отиваш на работа, мислейки за любимите хора и 

желанието да усетиш безопасността и уюта на семейното убежище. 

       И така всеки един ден си минава и ти не можеш да направиш нищо. Губиш приятели и  

познати, но не и твоето семейство. Семейството винаги ще е там и ще си остане там. Семейството 

е онази част от теб, която не можеш да изтриеш с гумичка. То е нещото, което ни е дадено като 

дар, който не можем да променим или да спрем да обичаме. 

      Твоят рожден ден, рожденият ден на жена ти, рожденият ден на децата ти и така всяка година. 

Всяка една година си минава и минава. Ти остаряваш и всичко около теб се променя. Но има един 

факт, който никога не се променя и никога не остарява. Твоето семейство никога не остарява. То 

винаги остава ‘’младо” и никога не се променя. Именно то остава твоята опора и лъчът, който ще 

освети всички дни в тъмнина. Семейството е живот, светлина и опора за всеки. 

     Завършването на децата. Балът им и дипломирането. Спомен, който ще обсъждате дълго време 

на масата, заедно с всички членове на семейството. Денят, в който всички се събирате, за да 

изпратите абитуриента. В такива моменти, на щастие или тъга, осъзнаваш, че семейството винаги 

ще бъде с теб, независимо от повода. 

        Сватбата на децата ти. Моментът, в който дъщеря ти отива в друго семейство, или синът ти, 

който води съпруга. В такива дни осъзнаваш, че семейството винаги ще се увеличава или 

намалява, но винаги си остава твоето семейство и нищо не може да промени този факт. 

        Оставаш сам, заедно с любовта на живота ти. Всеки уикенд заедно чакате внуците да дойдат и  

разкажат какво са видели или научили. Гледайки как ти остаряваш и тях как порастват, осъзнаваш, 

че семейството е безкрайност. Нишка, която не може да бъде скъсана. 

       За мен семейството е смисълът на живота. Семейството е хармония, уют, богатство и още 

много думи, с които може да се назове този светъл дар.  
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„За мен семейство е….. " 
 

 

 

  

 Семейството е богатство, което всеки заслужава, но не всеки получава, поради различни 

обстоятелства. То е нещо, за  което си заслужава да се бориш и да правиш компромис. 

Семейството не те изоставя в трудни моменти, то е с теб до края.   За мен семейството е дар, който 

трябва да се пази с цената на всичко. То е сигурност, любов, подкрепа и сила, когато имаш нужда 

от нея. Семейството те учи от грешките, които си направил или от тези, които ти предстоят. Но, 

когато сбъркаш то ще е до теб, когато имаш мечти то ще е с теб в дългия път към постигането им 

и ще ти дава кураж за тях, дори ти самият да не вярваш в способностите си. Освен, че ти дава 

любов, то те научава да обичаш. Научава те да отстояваш позицията си и да не се предаваш, 

когато на пътят ти се появи трудност. На света няма по-хубаво от това човек да има семейство. То 

е всичко, от което се нуждаеш, за да бъдеш щастлив, обичан и да обичаш. Семейство те кара да 

искаш да бъдеш по-добър и да продължаваш да се бориш с всички несгоди, които животът ти 

поднася, дава стимул на живот.   За мен семейството е единственото нещо, за което си заслужава 

да се боря и защитавам от всичко и от всички. Всичко, което си получил и ще получиш от него са 

искрени чувства, любов и много добри съвети, които целят да ти помогнат в трудни ситуации.   

 


