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NOTE!
Aceste povesti de viata, pline de intelepciune si inspiratie au fost raspandite din vechi timpuri si pana in zilele noastre.
Autori sunt necunoscuti iar povestirile au fost preluate din carti sau alte surse, asa cum este pecizat la fiecare.

CUI NU-I PLAC POVESTILE?
Imi aduc aminte cand ascultam povesti la picap si ma
uitam la diapozitive cu Harap Alb :)
Intre timp vremurile s-au schimbat si odata cu evolutia
tehnologiei, oamenii s-au indepartat de magia povestilor.
Iti propun 15 povesti ALTFEL pline de inspiratie, care
sa-ti umple sufletul cu bucurie si mintea cu intelepciune.
Fa-ti o cana cu ceai si aseaza-te comod la caldurica.
Inspira adanc si absoarbe pas cu pas fiecare fila de poveste.
La final, concluzioneaza morala fiecarei povestiri si vezi ce anume poti aplica in viata ta.
Spor la citit si multa inspiratie!
Cu multa iubire,
Simona Chiriacescu
fondator Q Yoga Flow
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1. PROIECTIA VEDERII
Povesti cu talc

- De ce toată lumea de aici este atât de fericită,
cu excepţia mea?
- Pentru că ei au învăţat să vadă frumuseţea şi
bunătatea pretutindeni, i-a răspuns Maestrul.
- Dar eu de ce nu văd frumuseţea şi bunătatea
pretutindeni?
- Pentru că nu poţi vedea în afară ceea ce nu vezi
înlăuntrul tău.

2. INTELEPCIUNEA NATURII
Intr-o zi, un om a murmurat: 'Doamne, vorbeste-mi'
si un copac si-a frematat frunzele, dar el nu a auzit.
Apoi a intrebat mai tare:
'Doamne, de ce nu-mi vorbesti?' si un tunet a
zguduit cerul, dar el, din nou, nu a auzit.
Omul a privit in jurul sau si a spus:
'Doamne, lasa-ma sa Te vad!' si o stea a luminat
cerul, dar el nu a observat. Atunci a inceput sa
strige: 'Doamne, fa o minune!'
si in clipa aceea s-a nascut un copil, dar el nu a stiut.
Disperat, omul striga mai tare:
'Atinge-ma, Doamne, si arata-mi ca esti langa mine!'
Acestea fiind spuse, Dumnezeu a coborat si l-a
atins, dar acesta a alungat fluturele care zbura
langa el si si-a continuat drumul.
Ai grija sa nu pierzi o binecuvantare doar pentru ca nu
iti apare in felul in care tu te astepti sa se manifeste.

3. SECRETUL FERICIRII
Povesti cu talc

Cu mulţi ani in urma, a trăit în India un înţelept care se
spune că păzea într-un cufăr încântător un mare secret
care l-a făcut să fie învingător în toate aspectele vieţii
sale şi care, pentru aceasta, se considera cel mai fericit
om din lume.
Mulţi regi invidioşi i-au oferit putere şi bani şi au
încercat să-l jefuiască pentru a-i lua cufărul, dar totul a
fost în zadar.
Şi cu cât încercau mai mult, cu atât erau mai nefericiţi,
pentru că invidia nu le dădea pace. Aşa au trecut anii şi
înţeleptul era în fiecare zi mai fericit.
Într-o zi a venit la el un copil şi i-a spus:
"-Domnule, la fel ca şi tine, vreau şi eu să fiu foarte
fericit. De ce nu mă înveţi şi pe mine ce trebuie să fac
pentru a reuşi?"
Înţeleptul, văzând simplitatea şi puritatea copilului, i-a
zis:
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"-Pe tine te voi învăţa secretul pentru a fi fericit. Vino
cu mine şi fii foarte atent."
În realitate sunt două cufere în care păstrez secretul
pentru a fi fericit şi acestea sunt: mintea mea şi inima
mea şi marele secret nu este altceva decât o serie de
paşi pe care trebuie să-i faci de-a lungul vieţii:
Primul pas este să ştii că Dumnezeu există în toate
lucrurile din viaţă şi, pentru aceasta, trebuie să-l
iubeşti şi să-i fii recunoscător pentru toate lucrurile pe
care le ai şi pentru toate lucrurile care ţi se întâmplă.
Al doilea pas este să te iubeşti pe tine însuţi şi în fiecare
zi, când te trezeşti şi înainte să adormi, trebuie să spui:
„Sunt important, am valoare, sunt în stare, sunt
inteligent, sunt iubitor, aştept mult de la mine, nu
există obstacol pe care să nu-l pot învinge.”
Acest pas se cheamă autostimă ridicată.
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Al treilea pas este să pui în practică tot ceea ce spui că eşti şi, dacă tu gândeşti că eşti
inteligent, acţionează inteligent; dacă tu gândeşti că eşti în stare, fă ceea ce îţi propui; dacă
tu gândeşti că eşti iubitor, exprimă-ţi iubirea; dacă gândeşti că nu există obstacol pe care
să nu-l poţi învinge, atunci propune-ţi scopuri în viaţă şi luptă pentru ele până când le vei
obţine. Acest pas se cheamă motivare.
Al patrulea pas este să nu invidiezi pe nimeni pentru ceea ce are sau pentru ceea ce este; ei
vor obţine partea lor, tu o vei dobândi pe a ta.
Al cincilea pas este să nu păstrezi în inima ta ranchiună împotriva nimănui; acest sentiment
nu te va lăsa să fii fericit; trebuie să-l laşi pe Dumnezeu să facă dreptate şi tu…
iartă şi uită! Ştiu că e greu, dar nu imposibil.
Al şaselea pas este să nu iei lucrurile care nu-ţi aparţin, aminteşte-ţi că, potrivit legilor
nescrise ale naturii, mâine vei pierde ceva de mai mare valoare.
Al şaptelea pas este că nu trebuie să faci pe nimeni să sufere;
toate fiinţele pământului au dreptul să fie respectate şi iubite.
Al optulea si ultimul pas: trezeşte-te întotdeauna cu un surâs pe buze şi observă împrejurul
tău, căutând să descoperi în fiecare lucru partea lui bună şi frumoasă;
ajută-i pe cei care au nevoie, fără să te gândeşti că nu vei primi nimic în schimb;
când priveşti pe cineva, descoperă-i calităţile sale.
Secretul fericirii se află în fiecare, caută-l în interiorul tău şi-l vei descoperi!

4. VREMEA SI FERICIREA
Povesti cu talc

Drumetul:
- Cum va fi vremea azi?
Ciobanul:
- Va fi exact pe gustul meu.
Drumetul:
- De unde stii ca va fi exact pe gustul tau?
Ciobanul:
- Simplu domnule: dupa ce mi-am dat seama ca nu pot
avea parte de tot ce-mi doresc, m-am invatat sa fiu
intotdeauna satisfacut cu ceea ce primesc.
De aceea sunt absolut convins ca vremea va fi exact pe
gustul meu.
Fericirea si nefericirea, nu depind de evenimentele
propriu-zise, ci de felul in care le privim noi.

5. ORBUL SI ELEFANTUL

Cateva persoane au pornit un argument aprins tema
principala fiind Dumnezeu si celelalte diferite religii.
Oricat de mult au incercat, tot nu au reusit sa fie de
acord unul cu celalalt. Astfel, acestia au mers la Buddha
pentru a afla ce inseamna cu adevarat Dumnezeu.
Buddha le-a cerut acestora sa-i aduca patru persoane
nevazatoare si patru elefanti. Acestia au facut intocmai.
Buddha le-a cerut persoanelor nevazatoare sa afle cum
“arata” elefantul.
Primul orb a atins piciorul elefantului si le-a spus ca arata
ca un stalp. Cel de-al doilea a atins burta elefantului si a
spus ca elefantul este un perete.
Cel de-al treilea om i-a atins urechea si a spus ca aceasta
este o bucata de panza. Cel de-al patrulea om a apucat
elefantul de coada si le-a spus ca este o franghie.
Astfel, intre cei patru a izbucnit un razboi de argumente
cu privire la modul in care arata elefantul.
Buddha i-a intrebat pe ceilalti patru
“Fiecare dintre cei patru a atins elefantul, dar fiecare dintre
ei ofera o descriere diferita a acestuia. Cine are dreptate?”.

6. POVESTEA LUI NARADA
Anthony de Mello  Rugaciunea Broastei

Sfântul indian Narada a fost un mare devot al
Domnului Hari. Iubirea lui faţă de acesta era atât de
mare, încât într-o zi el a fost tentat să creadă că în
toate cele trei-lumi nu exista nimeni care să-l iubească
pe Dumnezeu la fel de mult ca şi el.
Domnul i-a citit în inimă şi i-a spus:- Narada, du-te în
oraşul de pe malul Gangelui şi vei găsi acolo un
credincios al meu. Compania lui o să-ţi facă mult bine.
Narada s-a dus şi a găsit un ţăran care obişnuia să se
trezească dimineaţa devreme, pronunţa numele lui
Hari o singură dată, după care îşi înfigea plugul în
ţărână şi lucra toată ziua.
Noaptea, înainte să adoarmă, el mai pronunţa o dată
numele lui Hari.
Narada s-a gândit:
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"Cum ar putea acest ţăran simplu să fie un devot al lui
Dumnezeu? Văd că toată ziua este prins în treburile lui
lumeşti".
Dar Domnul i-a vorbit din nou lui Narada:
Umple până la refuz un vas cu lapte şi plimbă-te cu el
prin oraş fără să verşi un strop.
Narada a făcut ce i s-a spus.
De câte ori ţi-ai amintit de mine în cursul plimbării tale
prin oraş? l-a întrebat Domnul.
Niciodată, Doamne, a recunoscut Narada.
Cum aş fi putut să-mi amintesc de tine când mi-ai
poruncit să fiu atent la vasul cu lapte?
Domnul i-a răspuns:- Vasul acela ţi-a absorbit atât de
tare atenţia încât ai uitat cu desăvârşire de mine.
Priveşte-l însă pe ţăranul care, deşi este împovărat de
numeroasele sale treburi prin care îşi susţine familia, îşi
aminteşte totuşi de două ori pe zi de mine.

7. LEGENDA CELOR 8 MINUTE
Povesti cu talc

Legenda spune ca o femeie saraca cu un copil in brate,
trecand pe langa o pestera a auzit o voce misterioasa
care i-a spus:
Intra si ia tot ceea ce iti doresti, dar sa nu uiti ceea ce-i
mai important. Aminteste-ti ca dupa ce vei iesi poarta
se va inchide pentru totdeauna. Asa ca profita de
aceasta oportunitate, dar nu uita ce-i mai important.
Femeia a intrat in pestera si a gasit multe bogatii.
Fascinata de aur si bijuterii, a asezat copilul pe o stanca
si a inceput sa stranga de zor tot ce putea duce.
Vocea misterioasa i-a vorbit din nou:
“ Ai doar 8 minute!”Cand au trecut cele 8 minute,
femeia, incarcata cu aur si pietre pretioase, a fugit
afara din pestera si poarta s-a inchis.
Atunci si-a amintit ca a uitat copilul inauntru, iar
poarta s-a inchis pentru totdeauna.
Bogatia a durat putin, iar disperarea pentru totdeauna.

8. GREUTATEA

Povesti ZEN

Doi calugari se intorceau la manastire la lasarea
intunericului. Plouase si drumul era plin de balti. Intrun loc, o tanara femeie frumoasa se afla in
imposibilitatea de a trece pe partea cealalta a drumului
datorita baltilor care o inconjurau. Cel mai mare dintre
cei doi calugari a ridicat-o in spinare si a trecut-o pe
partea cealalta a drumului si astfel, cei doi calugari siau continuat drumul spre manastire.
Seara tarziu, calugarul tanar a venit la cel batran si i-a
spus “Sfintia ta, noi suntem calugari, avem voie noi sa
atingem o femeie?”
Calugarul mai in varsta i-a raspuns:
“- Nu, nu avem voie.”
“- Dar femeia pe care ati ajutat-o sa treaca pe partea
cealalta a drumului?”
“- Am lasat-o de mult pe partea cealalta a drumului, dar
tu o cari in continuare”,
spuse zambind calugarul in varsta.

9. FLUTURII SI FERICIREA
Povesti cu talc

Fericirea este ca un fluture, a spus Maestrul.
Dacă o urmăreşti, îţi va scăpa.
Dacă stai liniştit, se va aşeza pe umărul tău.
- Altfel spus, ce trebuie să fac ca să fiu fericit?
- Nu mai urmări acest lucru.
- Atunci, nu pot să fac nimic?
- Poţi să faci un lucru, dacă ai curaj:
să încerci să stai liniştit!
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10. POVESTEA LUI ALEXANDRU CEL MARE
Osho Cartea despre Ego

“Eul” lui dorea ca el sa devina cel mai mare cuceritor al lumii, si aproape ca a reusit.
Nu avea decat 33 de ani; era inca tanar. Dar in acesti 33 de ani nu a facut altceva decat sa
lupte, sa lupte incontinuu. Nu este de mirare ca s-a imbolnavit, plictisit de atatea razboaie,
de atatea crime, de atata sange. Si-a propus sa se intoarca acasa si s a se odihneasca, dar nu a
mai reusit. Nu a ajuns niciodata acasa la el, in Atena. A murit cu numai o zi inainte …
Ce experienta de viata – sa devii din ce in ce mai puternic, mai bogat si ma imaret…
Si totusi, ce neajutorare – sa nu-ti poti amana moartea cu macar 24 de ore…
Ii promisese mamei sale ca dup ace va cuceri lumea o va depune la picioarele sale, ca un
cadou. Niciun fiu nu mai facuse asa ceva pentru mama lui. Era ceva unic.
Dar s-a simtit neajutorat, inconjurat de cei mai buni medici din lume. Acestia i-au spus:
” Nu poti supravietui. Aceasta calatorie de 24 de ore… te va ucide. Este mai bines a te
odihnesti aici, poate mai ai o sansa. Important este sa nu te misti. Sansele tale de recuperare
sunt minime – te scufunzi. Te apropii din ce in ce mai tare, dar nu de casa ci de moarte; nu de
camin ci de mormant. Nu te putem ajuta cu nimic. Noi putem vindeca boala nu si moartea.
Tu nu suferi de o boala. In cei 33 de ani ai tai, te-ai epuizat complet.
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Ti-ai risipit toata energiile luptand cu diferite popoare. Ti-ai risipit inutil viata. Asta nu este o
boala. Este o lipsa de enrgie, caci ti-ai risipit-o, si inca inutil”.Alexandru era un om intelligent.
Era discipol al marelui filosof Aristotel. Alexandru a murit inainte de a ajunge in capitala.
La scurt timp inainte de moartea lui, i-a spus comandantului armatei sale:
“Iata care este ultima mea dorinta si ea va trebui indeplinita”.
Care credeti ca a fost ultima sa dorinta? A fost o dorinta foarte ciudata:
“ Cand imi veti duce sicriul la groapa, lasati-mi mainile sa atarne in afara lui”.
Comandantul l-a intrebat: “ Ce fel de dorinta este aceasta? Mainile ar trebui sa stea
intotdeauna in interiorul sicriului. Nimeni nu a auzit de un om mort dus la groapa cu mainile
atarnand in afara sicriului “.Alexandru i-a raspuns:
“ Nu am suficienta forta sa-ti dau un raspuns amplu. Pe scurt, ceea ce doresc este sa
demonstrez astfel lumii ca plec din ea cu mainile goale. Am crezut ca voi deveni tot mai mare,
mai bogat si mai puternic, dar in realitate nu am devenit decat din ce in ce mai sarac si mai
slab. Cand m-am nascut, am venit pe lume cu pumnii stransi, fara sa tin nimic in ei.
Acum, in momentul mortii, nu doresc sa plec tot cu pumnii stransi”.
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Pentru a tine pumnii stransi este nevoie de energie, de viata. Niciun mort nu isi mai poate
tine pumnii stransi. Energia lui a disparut, iar mainile I se deschid de la sine.
“ Doresc ca toata lumea sa stie ca Alexandru cel Mare a murit cu mainile goale, la fel ca un
cersetor”. Se pare insa ca nimeni nu a invatat din aceasta lectie a mainilor goale, caci urmasii
lui Alexandru au continuat sa faca acelasi lucru, desi in maniere diferite.
Egoul omului este sursa tuturor problemelor sale, a tuturor razboaielor, conflictelor,
geloziilor, temerilor si depresiilor. Convingerea ca ai dat gres, permanenta comparatie cu cei
din jur, sunt extreme de greu de suportat, caci nimeni nu poate avea totul.
Va exista intotdeauna cineva mai frumos decat tine, iar acest lucru te doare. Va exista
intotdeauna cineva cu mai multi bani decat tine, iar acest lucru ti se pare insuportabil.
Exista milioane de lucruri care va ranesc, dar ceea ce nu stiti voi este ca nu lucrurile in sine va
ranesc, caci pe mine ma lasa complet rece. Ele va ranesc numai din cauza egoului vostru.
Egoul se teme tot timpul, fiind perfect constient ca nu este altceva decat un obiect artificial,
creat de societate cu scopul de a va tine in mrejele ei, alergand dupa cai verzi pe pereti.
Daca veti constientiza momentul present, nu vet descoperi nicio urma a egoului in voi-doar o
bucurie tacuta, o stare de vid linistit si pur.

11. CAINELE CARE
URLA DE DURERE
Povesti cu talc

Un batran statea la poarta cu cainele sau
care urla de durere. Un vecin trece si il
intreaba pe batran.
Nene, de ce urla cainele tau?
Sta pe un cui.
Si de ce nu se ridica?
Pentru ca nu il doare suficient de tare.

CAND

CAZI

RIDICA-TE!

12. CALATORIA
Povesti ZEN

Doi călugări plecaseră în călătorie. De trei zile nu
întâlniseră decât o femeie bătrână în pragul colibei
sale. Ea le-a oferit puţin orez prăjit, amestecat cu ceai
şi unt rânced. Această tsampa modestă le fusese
oferită cu o zi înainte. Acum le era foame şi frig.
Deodată, a început să plouă.
Cel mai tânăr dintre călugări se proteja cum putea mai
bine cu o parte a veşmântului său lung.
Cel mai în vârstă mergea mai departe în tăcere. La
căderea nopţii, la orizont nu se vedea nici un adăpost,
nici templu, nici sihăstrie, nici cea mai umilă colibă.
Poteca pe care mergeau se pierdea departe în munţi.
Tânărul novice nu mai rezista.
El nu cunoştea ţinta acelei călătorii interminabile.
Templul zen nu poate să fie departe, îşi zicea el.

12. POVESTE TIBETANA

Povesti ZEN

Mi se pare că ne apropiem de Kamakura.
Dar oare aceasta este destinaţia noastră?
Încălcând cerinţa strictă de a păstra tăcerea, a îndrăznit
să-l întrebe pe călugărul în vârstă,.
– Vrei să spui că popasul e aproape? a insistat tânărul .
– Aici, acum. Am ajuns.
Novicele, inspaimântat, s-a uitat la poteca plină de pietre
care se pierdea în ceaţă. În depărtare, piscurile muntilor
dispareau deja în noapte. Îi era frică, frig şi foame.
Şi, brusc, într-o străfulgerare, a înteles.
Şi-a amintit de cuvintele care îi fuseseră repetate deseori
la mânăstire:
Zenul este un drum.
În fiecare pas făcut pe acest drum se afla eternitatea.
În prezent se cuibăresc viata, oaza, infinitul.
A realizat că ţinta lor nu era mânăstirea, ci călătoria.

13. ALEGEREA
Bruno Ferrero

Un om care se simtea vesnic impovarat de
greutatile vietii se planse unui vestit maestru
“- Nu mai pot! Viata mi-e un chin!”
Maestrul lua o mana de cenusa si o lasa sa cada
intr-un pahar plin cu apa curata, buna de baut, pe
care-l avea pe masa, spunand:
“- Acestea sunt suferintele tale.”
Toata apa se tulbura si se murdari.
Maestrul arunca apa, lua alta mana de cenusa la fel cu cea dinainte, i-o arata omului nostru, se
apropie apoi de fereastra si o arunca in mare.
Cenusa se imprastie intr-o clipa, iar marea ramase la fel ca inainte.
- Vezi?”, il lamuri inteleptul. In fiecare zi, trebuie sa alegi intre a fi un pahar de apa sau marea.”
Prea multe inimi neincapatoare, prea multe suflete sovaitoare, prea multe minti nepricepute
si brate inchise. Unul dintre lipsurile majore ale timpului nostru este curajul.
Nu indrazneala prosteasca, temeritatea inconstienta, ci adevaratul curaj, care in fata fiecarei
probleme spune linistit:
“Exista cu siguranta o solutie pe undeva, iar eu o voi gasi.”

14. CELE 3 CAI

Povesti cu talc

Un rege avea un fiu destept si curajos. Ca sa-l pregateasca pentru a infrunta
viata, il trimise la un batran intelept.
-Lumineaza-ma: ce trebuie sa stiu in viata?
-Vorbele mele se vor pierde precum urmele pasilor tai pe nisip. Dar o sa-ti dau totusi cateva
sfaturi. In drumul tau prin viata vei intalni trei porti. Citeste ce scrie pe fiecare dintre ele.
O dorinta mai puternica decat tine te va impinge sa le urmezi. Nu incerca sa te intorci, caci
vei fi condamnat sa retraiesti din nou si din nou ceea ce incerci sa eviti.
Nu pot sa-ti spun mai mult. Tu singur trebuie sa treci prin asta, cu inima si cu trupul.
Acum du-te… Urmeaza drumul acesta drept din fata ta.
Batranul intelept disparu si tanarul porni pe drumul vietii.
Nu dupa mult timp, se gasi in fata unei porti mari, pe care se putea citi:“SCHIMBA LUMEA”.
“Asta era si intentia mea, gandi printul, caci chiar daca sunt lucruri care imi plac pe aceasta
lume, altele nu-mi convin deloc.”
Atunci incepu prima sa lupta. Idealul sau, abilitatea si vigoarea sa il impinsera sa se confrunte
cu lumea, sa intreprinda, sa cucereasca, sa modeleze realitatea dupa dorinta sa.
El gasi placerea si betia cuceritorului, dar nu si alinarea inimii.
Reusi sa schimbe cateva lucruri, dar multe altele ii rezistara.
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Anii trecura. Intr-o zi il intalni din nou pe batranul intelept, care-l intreba:
-Ce-ai invatat tu pe acest drum?
-Am invatat sa deosebesc ceea ce e in puterea mea de ceea ce imi scapa, ceea ce depinde de
mine de ceea ce nu depinde de mine.
-Bine, zise batranul. Utilizeaza-ti fortele pentru ceea ce sta in puterea ta si uita ceea ce-ti
scapa printre degete. Si disparu.
Putin dupa aceasta intalnire, printul se gasi in fata celei de-a doua porti pe care statea scris:
“SCHIMBA-I PE CEILALTI”.
“Asta era si intentia mea, gandi el. Ceilalti sunt sursa de placere, bucurii si satisfactii, dar si
de durere, necazuri si frustrari.” El se ridica deci contra a tot ce-l deranja sau nu-i placea la
cei din jurul sau. Incerca sa le patrunda in caracter si sa le extirpeze defectele.
Aceasta fu a doua lupta a sa. Intr-o zi, pe cand medita asupra utilitatii tentativelor sale de a-i
schimba pe ceilalti, il intalni din nou pe batranul intelept, care-l intreba:
-Ce ai invatat tu, deci, pe acest drum?
-Am invatat ca nu ceilalti sunt cauza sau sursa bucuriilor sau necazurilor, a satisfactiilor sau
infrangerilor mele. Ei sunt doar prilejul, ocazia care le scoate la lumina.
In mine prind radacina toate aceste lucruri.

14. CELE 3 CAI

Povesti cu talc

-Ai dreptate, spuse batranul. Prin ceea ce ceilalti trezesc in tine, ei te descopera in fata ta. Fii
recunoscator celor care fac sa vibreze in tine bucuria si placerea, dar si celor care fac sa se
nasca in tine suferinta sau frustrarea, caci prin ei viata iti arata ce mai ai inca de invatat si
calea pe care trebuie s-o urmezi.
Nu dupa multa vreme, printul ajunse in fata unei porti pe care scria:
” SCHIMBA-TE PE TINE INSUTI”.
“Daca eu sunt cauza problemelor mele, atunci inseamna ca asta imi ramane de facut, isi zise
el si incepu lupta cu el insusi. El cauta sa patrunda in interiorul sau, sa-si combata
imperfectiunile, sa-si inlature defectele, sa schimbe tot ce nu-i placea in el, tot ce nu
corespundea idealului sau. Dupa cativa ani de lupta cu el insusi, dupa ce cunoscu cateva
succese dar si esecuri si rezistenta, printul il intalni iarasi pe batranul intelept, care-l intreba:
-Ce ai invatat tu pe acest drum?
-Am invatat ca exista in noi lucruri pe care le putem ameliora, dar si altele care ne rezista si
pe care nu le putem invinge.
-Asa este, spuse batranul.
-Da, dar m-am saturat sa lupt impotriva a tot, a toti si chiar impotiva mea!
Oare nu se termina niciodata? Imi vine sa renunt, sa ma dau batut si sa ma resemnez.
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-Asta va fi ultima ta lectie, dar inainte de a merge mai departe, intoarce-te si contempla
drumul parcurs, raspunse batranul si apoi disparu.
Privind inapoi, printul vazu in departare spatele celei de-a treia porti pe care statea scris:
“ACCEPTA-TE PE TINE INSUTI”.
Printul se mira ca n-a vazut cele scrise atunci cand a patruns prima data prin acea poarta, dar
in celalalt sens. “In lupta devenim orbi, isi spuse el.” Si mai vazu zacand pe jos, peste tot in
jurul lui, tot ce a respins si a invins in lupta cu el insusi: defectele, umbrele, frica, limitele sale.
Le recunoscu pe toate si invata sa le accepte si sa le iubeasca. Invata sa se iubeasca pe el
insusi, fara sa se mai compare, sa se judece, sa se invinovateasca. Il intalni din nou pe
batranul intelept, care-l intreba:
-Ce-ai invatat in plus pe acest drum?
-Am invatat ca urand sau detestand o parte din mine inseamna sa ma condamn sa nu fiu
niciodata de acord cu mine insumi. Am invatat sa ma accept in totalitate, neconditionat.
-Bine, acesta este primul lucru pe care nu trebuie sa-l uiti in viata, acum poti merge mai
departe.
Printul zari in departare cea de-a doua poarta, pe spatele careia scria
“ACCEPTA-I PE CEILALTI”.

Si in jurul lui recunoscu toate persoanele pe care le-a intalnit in viata sa, pe cei pe care i-a
iubit si pe cei pe care i-a urat, pe cei pe care i-a ajutat si pe cei pe care i-a infruntat. Dar spre
surpriza sa, acum era incapabil sa le vada imperfectiunile, defectele, lucrurile care altadata il
deranjau enorm si impotriva carora luptase. Batranul intelept aparu din nou si-l intreba:
-Ce-ai invatat mai mult decat prima data pe acest drum?
-Am invatat ca fiind in acord cu mine insumi, nu mai am nimic de reprosat celorlati si nici nu
ma mai tem de ei. Am invatat sa-i accept si sa-i iubesc asa cum sunt.
-Bine, acesta este cel de al doilea lucru pe care trebuie sa-l tii minte. Continua drumul.
Printul zari prima poarta, prin care trecuse cu mult timp in urma, si vazu ceea ce era scris pe
spatele ei: “ACCEPTA LUMEA”.
Privi in jurul sau si recunoscu acea lume pe care a dorit s-o cucereasca, s-o transforme, s-o
schimbe. Fu izbit de lumina si frumusetea tuturor lucrurilor, de perfectiunea lor. Era totusi
aceeasi lume de alta data. Oare lumea se schimbase, sau privirea sa? Atunci se ivi batranul,
care-l intreba:
-Ce-ai invatat pe drumul acesta?
-Acum am invatat ca lumea este oglinda sufletului meu. Ca eu nu vad lumea, ci ma vad in ea.
Cand sunt fericit, lumea mi se pare minunata, cand sunt necajit, lumea imi pare trista. Ea nu
este nici vesela, nici trista. Ea exista, atat. Nu lumea ma necajea, ci starea mea de spirit si
grijile pe care mi le faceam. Am invatat sa o accept fara sa o judec, fara nici o conditie.
-Acesta este cel de al treia lucru important pe care nu trebuie sa-l uiti. Acum esti impacat cu
tine, cu ceilalti si cu lumea! Esti pregatit sa pornesti spre ultima incercare: trecerea de la linistea
implinirii, la implinirea linistii, spuse el si disparu pentru totdeauna.

15. PENTRU CA SUNT AICI
Un ţăran bătrân îşi lucra pământul, pe o căldură
dogoritoare.
Un tânăr trecu pe lângă el şi îl întrebă:
“Câţi ani ai?”
“77″, i-a răspuns bătrânul.
“Mulţi înainte. E o vârstă venerabilă. Dar de ce mai
lucrezi încă pământul?” îl întrebă mirat tânărul.
“Păi, pentru că sunt aici!”
“Şi cum de lucrezi pe o căldură ca aceasta?”
“Pentru că soarele e acolo!”
Cât suntem pe pământ haide să punem suflet în ceea ce facem şi să renunţăm să ne mai
văietăm atunci când lucrurile nu sunt aşa cum am prefera noi să fie.

CONTRIBUIE

CU

IUBIRE

SA-TI FIE CU FOLOS!

Fiecare dintre noi avem o poveste personala pe care o hranim cu
diverse ganduri si emotii care ne sustin in crearea realitatii.
Obstacolele sunt inevitabile si acestea ajuta omul sa descopere
cheia vietii implinite, care se afla doar la el si nu in afara lui.
Tindem sa credem ca succesul, sanatatea si fericirea sunt elemente pe care trebuie sa le
atingem in exterior. In realitate, ele reprezinta stari de spirit interioare care necesita sa fie
cultivate. Cu cat plantam in constiinta noastra seminte de pace, prosperitate, iubire si
armonie cu atat ele se vor reflecta si in experientele noastre.
Povestile prezentate mai sus au un soi de intelepciune aparte care ne ofera un mod frumos de a
gandi si a fi in armonie cu viata.
Simti ca aceste povesti te-au inspirat?
Scrie-mi pe simona@qyogaflow.com si voi fi bucuroasa sa pastram legatura.
Sa-ti fie cu folos!
Simona Chiriacescu
fondator Q Yoga Flow

Surse povesti:
Anthony de Mello- Rugăciunea broaştei / Osho - Cartea despre Ego
http://www.marplo.net/forum/povestiri
http://www.povesticutalc.ro/povesti

IMPARTATESTE POVESTILE
CU PRIETENII TAI !!!
like & share - Q Yoga Flow
viziteaza-ne pe www.QYogaFlow.com
CE MAI GASESTI LA NOI?

Cursuri Yoga Bucuresti
DVD Yoga pentru acasa
Ateliere Meditatie
Calatorii Initiatice
Seminarii Holistice
Nutritie Constienta

