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CE AR FI DACĂ ... AM ASCULTA MAI MULT?

Ascultarea „nu este numai un mijloc de

culegere şi/sau schimb de informaţii pentru

soluţionarea problemelor, ci şi unul – pe termen

lung – de stabilire a relaţiei şi climatului

satisfăcător între indivizi şi/sau grupuri.”

Ascultă empatic ca să înţelegi cu adevărat!



CE AR FI DACĂ ... AM FI MAI ATENŢI?

Atenţia este “cel mai scurt drum spre ştiinţă.”

Lucrurile ar deveni mai interesante dacă le-am 

privi cu mai mare atenție.

Dacă am fi mai atenţi, am vedea lumea ca un 

mare spectacol!



CE AR FI DACĂ ... AM IERTA MAI UȘOR ? 

Atunci când alegi să ierți, “eliberezi un prizonier

și apoi descoperi că prizonierul erai chiar tu.”

Atunci când alegi să ierți, amintirile nu îți vor mai

fi încărcate de furie.

Atunci când ierți, te descătușezi de greutatea unor

încărcături emoționale cu parfum de resentiment.

Când ierți îți vindeci trupul, mintea și sufletul.



CE AR FI DACĂ ... AM FI MAI SINCERI?

Dacă am fi mai sinceri, am fi mai curajoși,

am cuceri orice inimă, am deschide orice suflet,

am smulge mai multe zâmbete, am crea mai multă

încredere, am surprinde și am bucura.



CE AR FI DACĂ ... AM FI MAI RECUNOSCĂTORI?

Recunoştinţa înseamnă să-ţi aduci aminte cu dragoste şi

devotament de o binefacere primită.

Prin recunoștință putem dobândi bunurile supreme:

pacea și liniștea.

“Recunoștința te ajută să crești și să te dezvolți; aduce

râsete și bucurie în viața ta și în viețile tuturor celor din

jurul tău!” Eillen Caddy



CE AR FI DACĂ ... AM FI MAI BUNI?

Dacă am fi mai buni, lumea ar fi un loc mai bun.

Dacă am fi mai buni, atunci nu ar mai exista atât

de multă suferinţă, tristeţe, durere sau lacrimi.

“De-am fi mai buni ... am fi mereu copii.” (Celeste Mihaela)



CE NE OFERĂ PERIOADA PE CARE O TRAVERSĂM?

Mai mult timp să stăm cu cei dragi nouă, dar cu toate 
acestea nu ne bucurăm de această binecuvântare.

Mai mult timp să ne cunoaştem mai bine, dar cu toate 
acestea fugim de noi.

Purificăm aerul, dar oare nu ne poluăm sufletele?

Adăugăm ani vieţii, dar nu şi viaţă anilor. 

Dorul de libertate, dar oare am învăţat ceva din această 
lecţie numită izolare?



SE SPUNE CĂ ... 

Dacă există în inimă dreptate, va fi şi frumuseţe în

caracter;

Dacă există în caracter frumuseţe, va fi şi armonie în

cămin;

Dacă există în cămin armonie, va fi şi ordine în

naţiune;

Dacă există armonie în naţiune, va fi şi pace în lume.

( proverb chinezesc)



TU CE ALEGI?

Curajul sau teama?

Pasiunea sau pasivitatea?

Discreţia sau indiscreţia?

Entuziasmul sau apatia?

Iertarea sau răzbunarea?

Sinceritatea sau falsitatea ?

Fidelitatea sau nervozitatea?

Răbdarea sau  neliniştea?



SEAMĂNĂ...ŞI VEI CULEGE!

„Seamănă un gând şi vei culege o faptă;

Seamană o faptă şi vei culege un obicei;

Seamănă un obicei şi vei culege un caracter;

Seamănă un caracter şi vei culege un destin.”

S. Smiles

TU ÎŢI ALEGI CUM VREI SĂ FII!

TU ÎŢI ALEGI VALORILE MORALE DIN VIAŢĂ!

TU ÎŢI CREEZI PROPRIA VIAŢĂ PRIN MODUL ÎN 

CARE ALEGI SĂ FII!


