A Lehetetlen Határán
Megmondom őszintén, én sírtam. Sírtam, mert hihetetlen az az erő, amivel ezek
az emberek fel tudnak állni, és pozitívan látni a világot, hálásnak lenni életükért.
Ahogy beszéltek életükről, igazán megihlettek. Nem a levegőbe beszélnek és
osztogatnak tanácsokat; a saját bőrükön tapasztalták meg azt, hogy milyen
minden reggel úgy felébredni, mintha az csak egy rémálom volna. Majd ezek
után, szép fokozatosan, újra megtanulni teljes, boldog életet élni. Inspiráló volt
a film minden aspektusában; mindemellett nagyon elgondolkodtató és
tanulságos.
Fontos látni, hogy ezek az emberek általában nem önhibájukból kerülnek
ezekbe a helyzetekbe. Bármikor, bármelyikünkkel megtörténhetne az, hogy
egyik pillanatban még egészségesen, a másikban pedig az életünkért küzdve,
fogyatékosan ébredünk fel. Emiatt is kiemelten fontosnak tartom, hogy minél
jobban támogassuk ezeket az embereket abban, hogy teljes életet élhessenek. Az
integráció szerencsére a mai világban, a 21. században egyre nagyobb
mértékben van jelen, ahogyan ezt a filmben szereplő parasportolók is boldogan
említették. Ennek nagyon örülök.
Nem gondoltam volna a film megnézése előtt, hogy a sport ekkora erőt tud
nekik adni, de mire a végére értem, megértettem, hogy mit jelent ez számukra.
Az elismerést az önbizalmat, és a sikert, miszerint szükség van még rájuk az
életben. Az edzők által beléjük fektetett bizalom, támogatás, és a
sportrendezvényeken elért sikerek segítették őket a mostani, boldog és teljes
létükhöz.
Ha én kerülnék ilyen helyzetbe, természetesen összezuhannék; úgy érezném,
nem teljes az életem; elvettek tőlem valamit, ami nélkül képtelenség lenne
boldognak, és gondtalannak lennem. De ezek a sportolók megmutatták azt,
hogy ebből a reménytelenségből, céltalanságból is igenis képes az ember
felállni. Biztosan a családom és a barátaim segítségével lennék csak képes
összeszedni magam, akik tudom, hogy semmilyen helyzetben sem hagynának
cserben.
Ezek az emberek példát mutatnak minden ember számára, és a saját életükön
mutatják be, hogy mindenhonnan van kiút. Történjen bármi velünk, mindig van
remény. Számomra ez a film tanulsága. Mindemellett csak még nagyobb hálát
érzek magamban, hogy egészséges vagyok; ilyen nehézségek nélkül kell
megküzdenem az élet problémáival. Minden lépésemért hálás vagyok, amit
megtehetek.

Bajok Gizi 11. HR.
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

