СЕКРЕТ УСПІХУ ВІД АМІРБЕКА МАСЛОВА
(есе)
Життя - це гра! З яким настроєм ви граєте? Ви готові на програш чи
прагнете обов'язково здобути перемогу?
Кожен, хто хоче чогось досягти в своєму житті думає над тим, як підкорити
дивну силу під назвою «Успіх».
Існує багато трактувань, формул, шляхів у його досягненні. Відомо багато
людей, які досягли мети, бо дотримувались певних формул успіху. Я хочу
поділитися своїм рецептом досягнення успіху.
По-перше, щоб мати успіх в будь-якому виді діяльності, потрібно мати
визначену ціль, над якою ви будете працювати. У вас повинні бути чіткі плани
на майбутнє. Жодну справу неможливо довести до кінця і отримати бажаний
результат без певної схеми дій.
По-друге, потрібно вірити в себе. Повірте в свою здібність реалізовувати
всі свої ідеї. Докладіть зусиль - і оточуючі повірять у вас.
По-третє, важливо мати ініціативу у справах і лідерство в колективі.
Активні особистості надихають решту до досконалості і цим запам'ятовуються.
Щоб взяти від життя бажане, не потрібно втішати себе мріями, їх треба
перетворювати в реальність. В той же час фантазія робить наші досягнення
унікальними. Звертаючись до неї ми не просто наслідуємо формулу успіху успіх стає цілком вашою заслугою.
Четвертим кроком є ентузіазм. Це рушійна сила, яка надає впливовості не
тільки людині, яка володіє цією здібністю, але й значною мірою впливає на
оточуючих.
Як не іронічно робити акцент на значимості невдач, але п’ятим кроком я
вибрав саме невдачі. Вони роблять самий корисний внесок у досвід людини і
ніщо інше не буде для вас кращим учителем на шляху до успіху, ніж невдача.

Життя - це гра... І названі кроки у кожної людини будуть свої,
індивідуальні. Ми всі маємо можливість шляхом своїх зусиль і чітко
сформульованого бажання вдосконалити, покращити, збагатити себе та своє
життя. Це бажання знаходиться всередині кожного із нас. Підкиньте хмизу в
полум'я свого бажання, щоб воно стало більшим, сильнішим і поглинуло ваші
страхи та сумніви.
Безглуздо чекати, що успіх сам прийде в ваші обійми. Він повинен
усвідомити силу думки, побачити віру в очах, заблукати в могучому вихорі
фантазій та відчути лідерство, ініціативу, і безмежний ентузіазм у ваших діях. І
ось тепер не забудьте щиро посміхнутися вашому новому безцінному
подорожньому з ім'ям Успіх!
Ну то що ж? Ви готові до зустрічі?
Якщо готові, тоді вперед!

