Що краще в житті: вірити у власні сили й
ризикувати чи поводитися обачно й не
намагатися стрибати вище голови?
Умова власного висловлення
У життєвих ситуаціях, коли людина змушена приймати доленосні для себе рішення, їй
радять: «Ти лише повір у себе – і з усім упораєшся!» Найчастіше, підбадьорена добрими
словами, вона сміливо кидається в життєвий вир, навіть не усвідомлюючи, що
переоцінила свої можливості або ж недооцінила обставини. Викладіть Ваш погляд на
проблему: Що краще в житті: вірити у власні сили й ризикувати чи поводитися
обачно й не намагатися стрибати вище голови?

Зразок написання власного висловлення
Я переконана, що обережність у діях часто заважає нам досягти цілей. Людина здатна
розширювати межі дозволеного, тому їй варто ризикувати, вірити у власні сили, аби краще
пізнати себе й свої можливості.
По-перше, ризик веде до змін, адже людина починає робити те, що ніколи не робила, і
саме це інколи допомагає навіть розпочати нове життя, розширити горизонти своїх
можливостей.
По-друге, ризик задає високі стандарти й відкриває дорогу до великих перемог.
Яскравим прикладом з літератури, що ілюструє перший аргумент, є образ Наталки з повісті
Ольги Кобилянської «Царівна». Героїня, усвідомлюючи своє місце у світі, бажає змін у
житті, прагне досягнути незалежності шляхом праці й освіти. Бажання дівчини вирватися з
міщанської залежності вимагало від неї впевненості та віри в себе. Наталка змінює своє
життя, здобуває омріяну можливість праці як письменниця, що було неабияким ризиком
для тогочасного суспільства.
Прикладом до другого аргументу може бути історія успіху американської письменниці
Джоан Роулінг. Із матері-одиначки, яка жила на соціальні виплати, вона стала
найулюбленішою казкаркою світу. Жінка не здалася в моменти складних життєвих
випробувань. Повна, здавалося б, безвихідь стала основою майбутнього успіху Джоан.
Вона повірила в себе, вигадала цілий магічний світ Гаррі Поттера й перемогла, адже її
книга відразу ж стала світовим бестселером.
Отже, віра в себе допомагає здолати будь-які перешкоди. Завдяки ризикованим діям
людина здатна перемагати, змінювати своє життя й досягати помітних результатів.

