Az elmúlt idôkben elterjedt egy felvétel az interneten apáról és lányáról, melyben láthatjuk, hogy az apja bátorítására a kislány
reggelente a tükör elôtt pozitív gondolatokat mond ki magáról,
magának: „Erôs vagyok., Okos vagyok., Képes vagyok rá, meg
tudom csinálni., Tisztelettudó vagyok…” De mire is jó ez?

Képesség…
A képesség fogalma: lehetôséggel, erôvel, eszközökkel rendelkezés, hogy a kívánt célt, a szándékunkban álló eredményt elérjük. Pszichológiai vizsgálatok alátámasztják, hogy a pozitív érzelmek a gondolkodáson keresztül támogatják, erôsítik a személyiség növekedését. Ez persze nem azt jelenti, hogy „rózsaszín
szemüvegen át” mindent pozitívan szemlélünk (figyelmen kívül
hagyva a tényeket), hanem azt jelenti, hogy látjuk a lehetôségeket
magunkban és a környezetünkben is.
„Menny és pokol”
Istennel beszélget egy ember:
— Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom
és milyen a Pokol.
Isten odavezeti két ajtóhoz.
Kinyitja az egyiket és megengedi az embernek, hogy betekintsen. A szoba közepén egy hatalmas kerek
asztal volt és az asztal közepén egy nagy fazék, benne ízletes raguval. Az embernek elkezdett csorogni a nyála. Az emberek, akik
az asztal körül ültek, csont soványak és halálsápadtak voltak. Az
összes éhezett. Mindegyiknek egy hosszú nyelû kanál volt a kezében, odakötözve a kezéhez. Mindegyikük elérte a ragus tálat és
vett egy kanállal. De mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk, nem tudták a kanalat a szájukhoz emelni. A szent ember
megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket látva.
Isten ekkor azt mondta: — Amit most láttál, az a Pokol volt.
Majd mindketten a második ajtóhoz léptek. Isten kitárta azt, és
a látvány, ami a szent elé tárult, ugyanaz volt, mint az elôzô szobában. Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom raguval,
amitôl ismét elkezdett folyni a szent ember nyála. Az emberek az
asztal körül ugyanúgy hosszú nyelû kanalat tartottak a kezükben.
De ez alkalommal az emberek jól tápláltak, mosolygósak voltak
és nevetve beszélgettek egymással. A szent ember ekkor azt
mondja Istennek: — Én ezt nem értem!
— Ó, pedig ez egyszerû — válaszolja Isten. — Ez igazából csak
„képesség” kérdése. Ôk megtanulták egymást etetni. A falánk és
önzô emberek csak magukra gondolnak, amikor csak magunkra
gondolunk… akkor a Pokol van itt a Földön.”
Forrás: http://kaveszunet.hupont.hu/3/bolcs-tanmesek#ixzz58a43qEhw

Mennyország vagy pokol, a válasz bennünk rejlik. Keressük és
meglátjuk a jót, segítjük egymást megteremtve a földi mennyországot, vagy ... Ôrizzük meg a „képességünk”, tanuljuk meg egymást
„etetni” jelképesen és ténylegesen is. Etessük egymást, mosolyogva, nevetgélve beszélgessünk, tápláljuk a testünk és a lelkünk.
S.T.K.
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