POVESTEA MĂGĂRUȘULUI
Într-o bună zi, măgarul unui ţăran căzu într-o fântână. Nefericitul animal se
puse pe zbierat, ore întregi, în timp ce țăranul căuta să vadă ce e de făcut. Până la
urmă, țăranul hotărâ că măgarul era bătrân, iar că fântâna, oricum secată, tot
trebuia să fie acoperită odată și-odată.

El a ajuns la concluzia ca nu mai merită osteneala de a-l scoate pe măgar
din adancul fântânii. Așa că țăranul își chemă vecinii, ca să-i dea o mână de ajutor.
Fiecare dintre ei apucă câte o lopată și începu să arunce de zor pământ
înăuntrul fântânii.
Măgarul pricepu ce i se pregătea și se puse și mai abitir pe zbierat.
Dar, spre mirarea tuturor, după câteva lopeți bune de pământ, măgarul
se potoli și tăcu.
Țăranul privi în adâncul fântânii și rămase uluit de ceea ce văzu.
Cu fiecare lopată de pământ, măgarul cel bătrân făcea ceva neașteptat:
se scutura de pământ și pășea deasupra lui.
În curând, toată lumea fu martoră cu surprindere cum măgarul,
ajuns până la gura fântânii, sări peste ghizduri și ieși fremătând...

De-a lungul existenței
noastre avem de trecut nu
numai peste reușite, ci și
peste obstacole,
probleme.
Modul cum alegem să
reacționăm, atitudinea
noastră, va face
diferența.

Precum măgărușul din
poveste, ne vom scutura de
pământ și vom reuși.
Aceste înfruntări, deși la
primul impact par să ne
doboare, ne vor schimba totuși,
ne vor face mai puternici.

“Cel care va depinde doar de el
însuși, acela va fi cel mai fericit”.
Proverb chinez

“Pesimistul vede dificultăți
în orice oportunitate.
Optimistul găsește oportunități
în orice dificultate. “
Winston Churchill

Să nu zici
niciodată că nu poți
reuși, găsește soluții, nu
te da bătut!

„De îndată ce vei avea încredere în
tine, vei şti exact cum îţi doreşti să
trăieşti.”
Johann Wolfgang von Goethe

“Atunci când ai
încredere în tine, nu ai
nevoie să convingi pe
nimeni de nimic.
Atunci când eşti
mulţumit de tine ,nu ai
nevoie de aprobarea
altora.
Atunci când te accepţi
aşa cum eşti, întreaga
lume te va vedea şi te
va accepta .”
Lao Zi

„Omul este
produsul gândurilor
lui.
El devine ceea ce
gândește.”
Mahatama Gandhi
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