Секрет успіху від Христини
Секрет… Взагалі-то, розкриття секретів не мій стиль та кажуть, що все
таємне становиться реальністю. А ще, можливо, колись і мене цитуватимуть…
Арнольд Шварценеггер: “Ти можеш сказати, що у тебе погана генетика,
поганий обмін речовин, а можеш просто піднятися з дивану і почати працювати
над собою і вірити в себе та обов’язково досягти успіху”.
Так і було. Одного разу я піднялася з дивану і пішла до школи. Школа,
звісно, загальноосвітня та саме вона стала першою сходинкою мого успішного
життя. Саме у ній, ще того не усвідомлюючи, я почала працювати над собою.
Прибігаючи додому з гарними оцінками, я бачила радісне обличчя мами і негайно
сідала до наступних звершень. Нехай в матусиних очах не перестає світити
гордість за доньку!
Саме в школі я познайомилася з ним – зі спортом, без якого не уявляю свого
життя. З часом невеличкі перемоги переросли в суттєві досягнення. І ось я вже в
збірній області з настільного тенісу. Я вірила в себе і в кожний удар ракеткою, що
укріплював цю віру. Так, це мій успіх. Він не останній.
Віри в себе мені додають заняття волейболом, футболом, баскетболом,
бадмінтоном, шашками і цей список буде продовжено.
Отримаю диплом спеціаліста, стану переможцем Всеукраїнських змагань,
можливо далі – вища освіта, пізніше – власний бізнес… І от я вже мер
невеличкого містечка, яке поступово перетворюється на місто-сад, де всі люди
займаються тим, що їм до душі, живуть заради того, що роблять…
Треба тільки задатися метою і згадати мамині очі. Час, коли залишила
домівку, щоб навчатися на кухаря, дав мені зрозуміти, що всі мої злети і падіння,
всі мої перемого – це перемоги над собою. Перемоги, які дають наснагу рухатися
далі, перемоги, які дають змогу розширювати коло моїх можливостей,
поповнювати його яскравими життєвими моментами.
Яскраве життя у Арнольда! Цікаво, а хто він більше – актор чи спортсмен.
Цікавлюсь, бо і для мене відкрите це питання. Я почуваюсь вільно на сцені, бо
спортсменка, чи кожного разу на змаганнях вдало виконують улюблену роль?
Мабуть, це мій секрет. А розкриття секретів це не мій стиль.

