
Твір на тему:  Наша доля в наших руках

Кажуть, що доля людини в руках самої людини. Ніхто не зможе змінити її  життя, окрім
неї самої. Та чи дійсно це так, чи достатньо одного лише  бажання? Особисто я вважаю,
що людина справді може власноруч змінювати  свою долю. Перш за все кожна людина
має працювати, насамперед над собою.  Бо ледарювання та слабодухість призводить до
занепаду, до духовної  деградації особистості. Праця ж тільки вдосконалює людину,
робить її  кращою. Також варто пам'ятати й про те, що людина — творець свого щастя. 
Тільки дуже вольова й сильна особистість може кардинально змінити  власне життя раз
і назавжди. 

З історії людству відомо безліч таких прикладів. Одним із них є  життя видатного
французького полководця Наполеона Бонапарта,  непересічної постаті. Він походив із
простої селянської сім'ї, але  завдяки своїй наполегливості та витривалості цей чоловік
так багато  досяг. Наполеон став справді талановитим полководцем. Йому 
підпорядковувалось багатотисячне військо. На рахунку Наполеона Бонапарта  багато
перемог у війнах та походах. Таким чином, із цього випливає, що  характер Наполеона
змінив його долю. 

Ще один приклад людської сили волі — постать Григорія Савича  Сковороди. Славетний
український письменник Григорій Сковорода від  природи був дуже обдарованою та
всебічно розвиненою особистістю. Він мав  неабиякий хист до музики, співу, вивчення
іноземних мов, любив писати.  Проте Григорій Савич не прийняв світське життя, а обрав
шлях мандрівного  філософа. Так може вчинити особлива, дуже розумна та витривала
людина. 

Не можна також,не згадати відомого хірурга-кардіолога Миколу  Амосова. У його родині
всі чоловіки рано помирали, бо мали хворобу  серця. А Микола Амосов завдяки своїй
наполегливості, силі волі, а також  заняттям спортом плідно працював, рятував життя
людям, дожив аж до  глибокої старості, І навіть освоїв комп'ютер. 

Отже, кожен має пам'ятати, що змінити власну долю можливо. Сила  волі, характер,
цілеспрямованість — без цього ані кроку уперед. Лише  вольова людина здатна серйозно
вплинути на своє життя, змінити його на  краще.
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