PRZYPOWIEŚĆ O ORLE.
I O TYM JAK WAŻNE SĄ MARZENIA.
Przypowieść o orle to przypowieść o tym, jak łatwo rezygnujemy z marzeń pod
naporem opinii innych osób.
"Pewnego razu na podwórze gospodarskie upadło orle jajo i znalazło się w
zagrodzie dla kurcząt. Orlątko wykluło się i wychowało, a ponieważ jedynym światem jaki
znalazło, był świat kurcząt, uważało, że i ono jest kurczakiem. Rozmarzone wielokrotnie
spoglądało na bezchmurne niebo, gdzie szybowały pięknie, olbrzymie orły. Jednak matka
kwoka zawsze powtarzała: "latanie nie jest dla ciebie, jesteś tylko kurczęciem, ty tego nie
potrafisz robić, nie uda ci się, nie masz takich zdolności". Orlątko uwierzyło w to, że nie
jest zdolne wzbić się w górę i latać, dlatego grzebało w ziemi na podwórzu wraz z innymi
kurczętami. Upłynęło wiele czasu, aż pewnego dnia na podwórze gospodarskie przyleciał
piękny, potężny orzeł, który rozpoznał w grzebiącym w ziemi ptaku młodszego brata i
powiedział mu: "Przecież możesz wzbić się w niebo, by szybować wysoko ponad górami".
Młody orzeł tak uczynił, uwierzył w swoje możliwości, rozpostarł swe skrzydła i odleciał,
nareszcie czując się wolnym i spełnionym."
Cokolwiek myślisz o sobie i w jakimkolwiek punkcie w swoim życiu się znajdujesz –
wiedz że jesteś orłem.
Jakkolwiek wysoko się wznosisz na swoich wątłych albo bardzo potężnych
skrzydłach wiedz, że możesz latać wyżej.
Jakiekolwiek są Twoje codzienne nawyki i zwyczaje, wiedz, że do zwyczajów bycia
Królem Ptaków należy nieustanny wzrost, rozwój, rosnąca potęga i równolegle
rosnąca pokora.
Wiedz, że urodziłeś się orłem.
Bo Człowiek to cud. Człowiek to fenomen. Człowiek to nieograniczony potencjał.
Gdziekolwiek jesteś, w jakiejkolwiek sytuacji się znajdujesz, jakikolwiek jest Twój punkt
wyjścia – masz nieograniczone możliwości i możesz wszystko zmienić i osiągnąć.
Jeśli wierzysz, że możesz być taki, jaki jesteś dzisiaj i taki już na zawsze pozostać –
marnujesz swój potencjał orła na bycie kurczakiem. Zmienisz się tak czy inaczej. To
nieuniknione. Już jutro będziesz inny. A kim będziesz za miesiąc, za rok, za dziesięć lat..?
Zdecyduj samodzielnie w jaki sposób się zmienisz i niech to nie będzie przypadek.
Rozwijaj się i zmieniaj świadomie.

Przejmij inicjatywę. Orły zawsze przejmują inicjatywę.
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