
CE  ESTE  REUŞITA

sau cum să înveţi să dai greş cu zâmbetul pe buze

Conform dicţionarului „a reuşi” înseamnă „a avea succes”, a face ceva cu pricepere şi
îndemânare. Teoretic vorbind. Dar să lăsăm dicţionarul la o parte şi să vedem ce înseamnă ea pe
plan practic. R.W. Emerson ne dă o definiţie demnă de urmat : „Ce este reuşita? Să râzi adesea
şi mult, să câştigi respectul oamenilor inteligenţi şi afecţiunea copiilor, să câştigi aprecierea
criticilor cinstiţi, să apreciezi frumuseţea, să ştii că măcar un suflet a răsuflat mai uşor,
pentru că tu ai fost pe lume. Atunci se cheamă că „AI REUŞIT”.

În ziua de azi, a reuşi, a devenit sinonim cu a avea succes. Eu cred că ne batem prea mult
capul cu succesul. Ce este succesul în final? De unde putem şti sigur că ne va aduce fericirea?
Dacă „a avea succes” înseamnă „a reuşi” şi „a fi fericit”, atunci două treimi din populaţie ar
trebui să fie incredibil de necăjiţi. Ceea ce cred că este complet greşit.

R.L.Stevenson spunea: „Afacerea noastră în această lume nu este să reuşim, ci să
continuăm să dăm greş cu zâmbetul pe buze”. Reuşita înseamnă a şti să greşeşti. De ce?
Pentru că un om care nu poate greşi nu poate face nimic.

Reuşita înseamnă să ajuţi un suflet aflat la ananghie, să-i oferi un umăr pe care să plângă,
o vorbă care să-l scoată din impas. Reuşita înseamnă să stai aproape de oamenii pe care inima ta
îi iubeşte.

Nu vreau să cred că trăim într-o ţară în care totul începe mai degrabă cu „NU” şi în care
verbele „A CONSTRUI” şi „A CREDE” nu se mai conjugă decât la indicativ negativ.

Nu vreau să cred că este extrem de greu să încercăm un exerciţiu simplu al normalităţii.
De aceea este normal să credem în schimbare, este normal să credem în valori. Toate

lucrurile şi activităţile pe care le facem noi împreună cu tine – ELEVULE – fac parte din
normalitate, din firesc.

Învăţământului, educaţiei voastre trebuie să le dăm o şansă pentru modernizare. Poate nu
am reuşit modernizarea în totalitate în ceea ce priveşte dotarea, dar modernizarea prin metodele
utilizate de cadrele didactice la ore, prin diversificarea activităţilor extracurriculare, dar mai ales
prin implicarea voastră – a elevilor şcolii – în finalizarea acestor activităţi, de aceea elevii sunt
încurajaţi să preia iniţiativa, să facă prezentări în faţa colegilor şi să afle informaţii pentru a
dobândi o imagine de ansamblu asupra subiectului studiat. Astfel de activită ţi, pregătite de tine –
ELEVUL MEU – reprezintă acel PAS ÎNAINTE – al şcolii.

Te invit şi pe mai departe să parcurgem împreună următorii paşi pentru că numai aşa vom
descoperi adevăratele valori.

Reuşita nu înseamnă să fii frumos, talentat, bogat, slab, premiantul clasei sau mai nou,
„popular”. Reuşita este atinsă atunci când îţi urmezi propriile principii, când laşi în urma ta o
lume mai bună, când te împaci cu defectele şi calităţile tale, când întâmpini suişurile şi
coborâşurile vieţii cu demnitate, când ai puterea să o iei de la început. Mai presus de toate însă,
reuşita înseamnă să visezi cu ochii deschişi. Fără vise nu putem avea un scop în viaţă.

Atunci când ne vom da „măştile” jos şi vom avea curajul să ne arătăm adevărata faţă,
când nu vom mai folosi minciuni să descoperim frumuseţea adevărului, cînd vom sta în faţa
lumii dezbrăcaţi de toate răutăţile cotidiene, atunci ni se va arăta omenia în toată splendoarea sa.
Atunci spunem că am REUŞIT. Ba mai mult: atunci vom fi cu adevărat OAMENI.
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