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белези
на любов

П

реди години в един горещ летен ден в южна
Флорида малко момче решава да отиде да поплува в едно
старо вирче за плуване зад
къщата му.
В бързината да се гмурне в
студената вода то изтичало
от задната врата оставяйки
зад себе си обувки, чорапи и
ризата, които носело. Полетяло към водата без да осъз5

нава, че като плува към средата на езерото един алигатор плувал към брега.
Майка му, която била в къщата и наблюдавала от прозореца, видяла как двамата
се приближавали все по-близо и по-близо. В пълен ужас
тя изтичала от къщата към
водата и крещяла към сина
си колкото силно можела. Чувайки гласът ѝ малкото момче се стреснало и заплувало
обратно към нея.
Било твърде късно. Тъкмо,
когато то я достигнало, алигаторът достигнал до него.
От докът майката сграбчила момчето за раменете
тъкмо, когато алигатора го
захапал за краката. Така започнала една невероятна ре6

шителна схватка между тях.
Алигатора бил доста по-силен от майката, но майката
била твърде убедена да не го
изпусне.
Един фермер, който случайно минавал, чул писъците, изтичал от камиона си и
застрелял алигатора.
Удивително след седмици
в болницата малкото момче оцеляло. Неговите крака
били страховито обезобразени от жестоката атака на животното.
И на раменете му имало
дълбоки белези, където отпечатъците от пръстите на
неговата майка се впили в
плътта му в опита си да удържи обичния си син.
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Репортерът от вестника,
който интервюирал момчето след преживяната травма,
попитал дали може да му покаже белезите си. Момчето
вдигнало крачолите на панталона и след това с очевидна гордост казало на репортера: „но, виж раменете ми.
Там също имам страхотни
белези. Имам ги защото мама
не ме изпусна“.
Вие и аз може да се идентифицираме с момчето. Също
имаме белези. Не, не от алигатор, или нещо така драматично, но белези от болезнено минало. Някои от тези
белези са неприятни за гледане и са ни създали дълбока
скръб. Но някои рани са ни
останали защото Той е отка8

зал да ни пусне…
(Той= Господ, приятел,
мама…)
Но понякога ние глуповато
нагазваме в опасни ситуации.
Вирът за плуване на нашия
живот е пълен с опасности –
и ние забравяме, че враг ни
дебне да ни атакува. Когато
решителната борба започне
и ти се сдобиеш с белези от
Неговата любов на раменете
си, бъди много, много благодарен.
Той не би и няма да ти позволи да пропаднеш.
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вратата

Е

дин мъдрец търсел способен и талантлив ученик, който да има достатъчно навици и умения, че да му
предаде знанията си, когато
умре. Той събрал всички ученици и им казал:
– Имам проблем и искам да
знам дали някой от вас може
да го реши. Вижте, зад мен се
намира най-голямата, тежка
и масивна врата в града. Кой
от вас може да я отвори без
10

чужда помощ?
Някои от учениците просто
свели глава, проблемът изглеждал неразрешим. Други
изследвали вратата, обсъдили възможността за използването на лост и особеностите на материала и дошли до
извода, че проблемът е нерешим.
Всички казали, че е невъзможно да направят това, което искал мъдрецът.
Само един ученик се приближил до вратата и започнал щателно да я изследва,
проверил всичко внимателно, натискал я, почеквал определени участъци.
После дълбоко въздъхнал,
съсредоточил се и меко побутнал вратата. Тя се отво11

рила без никакво съпротивление, била конструирана
толкова безупречно, че било
необходимо само леко побутване.
Мъдрецът си намерил приемник. Той се обърнал към
останалите ученици и произнесъл следните думи:
– Успехът в живота зависи
от няколко ключови фактора
и сега вие можахте да наблюдавате тяхното действие.
ПЪРВО – позволете на
своите чувства напълно да
изследват и разберат реалността, която ви обкръжава.
ВТОРО – не правете прибързани и затова неправилни изводи.
ТРЕТО – бъдете достатъчно
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смели да вземете решение.
ЧЕТВЪРТО – вземайки го,
действайте уверено и без
съмнение.
ПЕТО – съсредоточете се и
вложете в това действие цялата своя сила и енергия.
И последно – не се бойте да
направите грешка.
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