
Есе „Размисли за професията“

На всяко дете , когато е било малко, му е бил задаван въпросът:”Какъв
искаш да станеш, като пораснеш?”

В днешно време има много възможности за реализация , но в живота на
всеки осъзнат човек настъпва моментът , в който трябва да избере своята
професия.Някои хора решават да променят своята мечтана детска професия,
но има хора като мен, които не спират да преследват своята детска мечта.

От много ранна възраст винаги ме е привличало актьорското
майсторство.Една от причините е , защото да си актьор е една от най-
привлекателните професии, основно заради популярността и славата.

Според речниците актьорът е човек , който играе или изпълнява роля в
актьорски продукции,но за мен е нещо много по-голямо , едно докосване до
самата мен. За всеки , който се е докоснал до актьорската професия обаче,е
ясно ,че преди всичко това се свързва с много работа, със стрес и с лишения.
Театърът като изкуство предлага голяма свобода за откриване на нови
светове, което за мен е нещо неповторимо.
В тази работа, от една страна ,са аплодисментите при добре свършен труд.
Преди тях обаче има много неща ,които трябва да се случат.
Уловката в това изкуство е да бъдеш себе си и в същото време да „влезеш в
кожата“ на друг човек , да се въплътиш в чужд образ.
Любопитно е , че има моменти , в които хората губят разликата между човека
и актьорското превъплъщение.Мислят,че това, което виждат на сцената, си
ти самият.

Това непрекъснато превъплъщение поставя голяма отговорност пред
човека, избрал професията на актьора.

Ще бъда много щастлива ,ако успея да осъществя своята мечта и да
бъда една от най-добрите в своята дейност .

Какъв ще станеш: президент, доцент, лекар, адвокат, поп звезда?
За мен професията трябва да ми доставя преди всичко удоволствие и да ходя
с желание на работа, да не я приемам като задължение или нещо, което правя
насила.
Ако постигна това, ще почувствам истинско удовлетворение и ще бъда
пълноценен човек.
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