Kāpēc man ir svaīgas olimpiskās vērtības?

Vērtības cilvēka dzīvē ir ļoti svarīgas. Cilvēki, dienu no dienas veicot soļus,
balstās uz kādām vērtībām. Kā uzzināt, vai manas vērtības ir nozīmīgas? Manuprāt, šo
izvēli veido nacionālo varoņu sasniegumi un piemērs.
Olimpiskās spēles parāda, kādas izcilākās vērtības. Ikvienam, arī man, ir
neatvairāma vēlme būt labākajai. Jebkurā darbībā mēs cenšamies pašrealizēties, iegūt
atzinību un parādīt visu, uz ko esam spējīgi. Un tas ir normāli, jo katrā no mums ir
konkurētspējas gars. Šis izcilības gars izpaužas sportā. Olimpieši ir tie, kas parādīja
man, ka cilvēks ar savu gribasspēku, neatlaidību un smagu darbu var sasniegt noteiktus
panākumus.
Esmu novērojusi, ka sportā liela nozīme ir pilnībai, draudzībai un pats galvenais
cieņai. Ētikas izpratnē pilnība nozīmē nebūt augstāk par citiem, bet gan pilnībā dot sevi
gan sporta arēnā, gan ikdienā. Šajā gadījumā runa ir ne tikai par uzvaru, bet arī par
spītīgu cīņu ar sevi, lai sasniegtu savus mērķus. Katrs sportists vienā vai otrā veidā
cenšas sasniegt pilnību. Otra nozīmīga vērtība ir draudzība. Sports ir instruments, kas
palīdz atrast savstarpēju sapratni starp dažādām tautām. Draudzība ir tas labākais, ko
cilvēks cilvēkam var dot.
Bet vissvarīgākā vērtība ir cieņa. Ar cieņu parasti saprot cieņu pret sevi, savu
ķermeni, cieņu pret citiem un vidi. Sportā cieņa, pirmkārt, ir noteikumu ievērošana un
līdzeklis, lai apkarotu pārkāpumus. Ja sportists ciena savu pretinieku tik daudz, cik viņš
ciena sevi, tad tas izslēdz ar sportu nesaistītu metožu izmantošanu mērķa sasniegšanai.
Izcilība, draudzība, cieņa – visas šīs vērtības noder man dzīvē. Protams, ne visi
no mums var panākt perfektus rezultātus, kļūt par ideālu draugu, tomēr katrs no mums
ir spējīgs uz to tiekties, tādējādi padarot pasauli labāku, mierpilnāku un bagātāku ar
pozitīvismu. Olimpiskās spēles ir kā viena no visspožāk spīdošām zvaigznēm ceļā, kas
norāda uz kaut ko gaišāku nekā tas ir tagad. Tas mūs apvieno un liek kļūt
labsirdīgākiem.
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