Mit üzennek nekem, milyen példát mutatnak a parasportolók?

Volt szerencsém egy videókonferencia keretein belül beszélgetni Arlóy Zsófival, aki
Európa-bajnoki bronzérmes para- asztaliteniszező. Nagyon tetszett az előadása és örömmel
hallgattam az életéről szóló dolgokat. Ameddig nem beszélgettem Zsófival, nem követtem a
parasportolókat, de a beszélgetés óta mindez megváltozott. Hihetetlen számomra, hogy milyen
szeretettel vannak a sportjuk iránt. Látom rajtuk nagyon szeretnének jó eredményt elérni. A
parasportolók olyan példát mutatnak nekem, hogy soha sem szabad feladni az álmunkat, és
hogy minden lehetséges, ha kellő akarattal visszük véghez. Azt sem szabad elfelejteni honnan
jöttünk, mindig többet kell nyújtani, így fogunk fejlődni. Több önbizalmam lett Zsófi által, és
megjött a kedvem ahhoz, hogy még jobban nyerni akarjak, és minél jobb legyek. Köszönöm,
hogy részt vehettem ezen a konferencián mert pozitív változtatásokat hozott az életemben.
Kiemelném a beszélgetésből mikor Zsófi azt mondta, hogy volt olyan nap mikor nem ment neki
az asztalitenisz edzés, de még jobban odatette magát, és vannak az embernek rossz napjai,
mikor nem jön össze semmi, de nem szabad elfelejteni, hogy mi a célunk, mit szeretnénk elérni
az életünkben. Zsófit nagyon megkedveltem, nem gondoltam volna, hogy ennyi áldozatot és
ennyi munkát fektetett be az álmai elérésében, és én is azt érzem, hogy sikerülhet nekem, amit
a fociban szeretnék. Hallottam több parasportolóról a beszélgetés után. Közülük Boronkay
Péter paratriatlonistát emelném ki, aki szintén kiváló sportoló. Több kimagasló eredménye van,
amiket csak csodálok!
A parasportolók azt üzenik nekem belül, ha nekik ment a kiváló eredmények elérése,
akkor nekem is menni fog. Örömmel nézem mennyi alázat van bennük, és csak ámulok. Több
akarat van bennük, mint egy egészséges sportolóban, aki szintén szeretne eredményeket elérni,
de nincs kellő akarata az álmai eléréséhez.
Ha megkérdezik tőlem, hogy mit tanítottak nekem a parasportolók, azt fogom
válaszolni, hogy akaratot, szeretetet a sportom iránt, és hogy merjek nagyot álmodni.
További sok sikert kívánok Zsófinak és az összes parasportolónak, felejthetetlen
élményt nyújtottak számomra, köszönöm!
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