
     
          

 

 

 

Bucurӑ-te de ....cafea! 
 

 

 

          Un grup de absolventi, stabiliţi în cariera lor, s-au reunit pentru a vizita fostul lor profesor 

universitar. Conversație  s-a a transformat curand  în  plângeri cu privire la stresul ce il au la 

locul de muncă și  ȋn viața. 

 

   Dorind sӑ le ofere oaspeţilor cafea, profesorul s-a dus la bucătărie și s-a întors cu o oală mare 

de cafea și o tavӑ cu cesti – de  porțelan, plastic, sticla, cristal, unele simple, unele scumpe, 

unele rafinate - spunându-le să se serveascӑ singuri. 

 

     Când toți tinerii au avut o ceașcă de cafea în mână, profesorul a spus: "Dacă aţi observat, aţi 

luat toate ceştile frumoase şi  scumpe, lăsând în urmă cele simple și ieftine.  Pe de o parte, este 

normal sa vӑ doriţi ceea ce e mai bun pentru voi ȋn viaţӑ, dar pe de alta parte, tocmai aceastӑ 

dorinţӑ este şi sursa problemelor voastre de stres.  

 

    Fiți siguri că paharul ȋn sine nu adaugă nici o calitate cafelei. În cele mai multe cazuri, o face  

mai scumpӑ și, în unele cazuri, chiar ascunde ceea ce bem. Deşi ceea ce vroiaţi  cu toţii a fost 

cafeaua, nu ceaşca, le-aţi luat  în mod inconștient  pe cele mai bune .... Și apoi aţi început sӑ vӑ 

uitaţi la cupa celuilalt. 

 

   Acum gȃndiţi lucrurile astfel: Viata este cafeaua;  Slujba, banii și poziția în societate sunt 

recipiente, ceşti. Ceștile sunt doar instrumente pentru a ne organiza și menţine viață, iar tipul de 

ceaşcӑ pe care ȋl avem nu definește, nici nu schimba calitatea vieții pe  care o trăim. Uneori,  

concentrȃndu-ne numai pe cupa, nu reușim să ne bucurӑ, de cafea pe care Dumnezeu ne-a 

oferit-o." 

 

Dumnezeu oferӑ cafea, nu ceşti ......... Bucurați-vă de cafea! 

 

"Cei mai fericiți oameni nu sunt cei ceau tot ce e mai bun ȋn viaţӑ, ci cei ce se ştiu bucura de tot 

ceea ce au . "Trăieşte simplu. Iubeşte cu generozitate. I grijӑ de cei din jurul tӑu. Vorbeşte cu 

bunătate  şi ȋnfloreşte ȋn locul ȋn care eşti plantat. 

 Lasă restul ȋn mȃna lui Dumnezeu. 

 
 Sursa : http://www.inspirationalarchive.com/1036/enjoy-your-coffee-this-morning/#ixzz3wh2MyQJE 

 


