
POVESTEA BROSCUŢEI 
A fost odată un grup de broscuţe… care voiau să se ia la întrecere. Țelul 

lor era să ajungă în vârful unui turn foarte înalt. Se adunaseră deja mulţi 

spectatori, pentru a urmări cursa şi a le încuraja pe broscuţe. 

 

 

 

        Broscuţele începură să abandoneze această cursă.  Cu excepţia uneia 

singure, care se căţăra vioaie mai departe. 

Cursa urma să înceapă… 

Totuşi, dintre spectatori, nu credea 

niciunul că vreuna din broscuţe va 

reuşi să ajungă în vârful turnului.  

Tot ce se auzea erau 

exclamaţii de genul:  

 

“Oh, ce obositor!!! Nu vor reuşi 

niciodată să ajungă sus!” sau: “Nici 

nu au cum să reuşească: turnul este 

mult prea înalt!”. 

Spectatorii continuau să strige: “E mult prea 

obositor! Nicio broscuță nu va reuși!”. Tot mai multe 

broscuţe se resemnau şi abandonau. 

 



  

 

După aceea, toate celelalte broscuţe şi toţi spectatorii au vrut să afle cum 

a reuşit broscuţa să ajungă totuşi în vârf, după ce toate celelalte se văzuseră 

nevoite să abandoneze cursa. 

Unul dintre spectatori se duse la broscuţă s-o întrebe cum de a reuşit să 

facă un efort atât de mare şi să ajungă în vârful turnului. Si aşa află că… broscuţa 

învingătoare era fără auz. 

 

 

 

 

Doar broscuța singură se 

căţăra, consecvent, mai departe.  

Nu voia să abandoneze. 

 În final, renunţaseră toate, cu 

excepţia acelei  broscuţe, care cu o 

imensă ambiţie şi rezistenţă reuşi să 

ajungă singură în vârful turnului. 

 

Nu asculta niciodată pe cei care au 

tendința de a fi întotdeauna negativi şi 

pesimişti… fiindcă ei îţi răpesc cele mai 

frumoase dorinţe şi speranţe pe care le 

porţi în suflet!  

Gândeşte-te mereu la puterea 

cuvintelor, căci tot ceea ce auzi sau citeşti te 

influenţează în ceea ce faci! 

o FII OPTIMIST!  

o SĂ –L  IGNORI  PE CEL CARE ÎŢI 

SPUNE CĂ NU-ŢI POŢI REALIZA 

VISURILE!  

o POŢI REUŞI ÎN VIAŢĂ DACĂ 

VREI CU ADEVĂRAT! 

 

 

Când suntem în 

impas,  și cei de lângă noi 

ne pot oferi ajutorul, să 

nu renunțăm. 

 Să nu subestimăm 

niciodată capacitatea 

noastră de a reuși, de a 

găsi soluții, de a nu ne da 

bătuți. 

 



 

 

 

o Priveşte viaţa ca pe o provocare sau ca pe o oportunitate de a excela - şi 

nu ca pe o criză . 

o Când ceva nu merge bine - găseşte  modalităţi în care îţi imaginezi că 

situaţia ar putea avea multe soluții pozitive. 

o Analizează-ți corect  gândurile și senzațiile, și asigură-te să ai o atitudine 

plină de compasiune și să îți controlezi emoțiile. Toate acestea te vor 

ajuta să faci față provocărilor într-un mod sănătos. 

 

 

Trebuie să încerci să urci 

foarte sus dacă vrei să 

poţi să vezi foarte 

departe.” Constantin 

Brâncuşi 

Nu permite ca opiniile 

celorlalți să devină 

realitatea ta – Les 

Brown 

Oriunde te îndrepți, 

indiferent de vreme, adu cu 

tine întotdeauna 

strălucirea propriului tau 

soare – Anthony J. DAngelo 
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