
Να μη ξεχάσεις ποτέ... 

...και να θυμάσαι να ανοίγεσαι με ζωντάνια στις χαρές της ζώης, να αγκαλιάζεις με δύναμη 
την ομορφιά της κάθε ημέρας που ξημερώνει μπροστά σου, να είσαι πάντα υπερήφανος 
γι’αυτό που είσαι, για όλα αυτά που είσαι. 

Μην προσπαθείς να τους κάνεις να σε αγαπήσουν, μη χτυπάς την κάθε πόρτα, μην αφήνεις τα 
λόγια ή τη σκληρή τους στάση να πληγώνουν την καρδιά σου. Δεν υστερείς σε τίποτα από 
αυτούς, μπορείς και εσύ να γελάσεις, να αγαπήσεις, να ζήσεις το θαύμα της ζωής με όλες τις 
χαρές και τις στεναχώριες της. 

Είσαι πανέμορφος από τη μέρα που γεννήθηκες, και αν κάποιοι στο διάβα της ζωής σου 
βρεθούν να σου πουν το αντίθετο, να μάθεις να μη σε απασχολεί. 

Να, πάλι σήμερα στο σχολείο κάποια παιδιά γελούσαν ειρωνικά και σε σχολίαζαν. Τα λόγια 
τους έκαναν τα μάτια σου να δακρύσουν και δεν ήξερες σε τι έφταιξες, τι τους έκανες και σε 
πληγώνουν. Να ήξερες μόνο πόσες φορές τα λόγια του κόσμου πλήγωσαν και εμένα και τον 
καθένα μας, όπως εσένα τώρα. Μην τους παρεξηγείς τους ανθρώπους, βιάζονται να σε 
κρίνουν εύκολα τις περισσότερες φορές, νομίζουν ότι είναι δυνατοί όταν σε κάνουν να 
νοιώθεις αδύναμος. Να μη σε απασχολεί όμως αυτό… 

Να μην ακούς αυτούς που σου λένε ότι τα όνειρά σου είναι μεγάλα, γιατί είναι οι ίδιοι 
άνθρωποι με μικρή θέληση, μικρότερη από τη δική σου. Μην τους ακούς, η δύναμη της 
θέλησής σου είναι μεγαλύτερη από ότι πιστεύουν ότι κρατάει και σε εμποδίζει. Να θυμάσαι 
ότι πετυχαίνουμε στη ζωή περισσότερο από τα »όχι» των άλλων, παρά από τα »ναι» τους. 

Mην αφήνεις τις μικρές δυσκολίες που συναντάς, να σε κάνουν να νοιώθεις ότι δεν θα τα 
καταφέρεις. Η αδυναμία σου μπορεί να γίνει η 
μεγαλύτερη δύναμη που είχες ποτέ σου. 

Και να μην ξεχάσεις ποτέ ότι η διαφορετικότητά σου 
είναι δικαίωμα και αυτό που κάνει τη ζωή τόσο όμορφη, 
το γεγονός ότι δεν είμαστε ίδιοι. Να αντλείς δύναμη από 
τους ανθρώπους που σε θεωρούν ήρωά τους και που 
στο πρόσωπό σου βλέπουν τη δίψα για ζωή και το πόσο 
δυνατός μπορεί να είσαι. Να είσαι υπερήφανος για τη 
διαφορετικότητά σου!!! 

Και να μην ξεχάσεις ποτέ ότι κάθε φορά που σε 
πληγώνουν, κάθε φορά που νοιώθεις ότι δεν θα τα 
καταφέρεις, κάθε φορά που σε θεωρούν αδύναμο, 
διαφορετικό, ανίκανο, για μένα είσαι ο καλύτερος Φίλος 
που είχα ποτέ και είσαι υπέροχος και τέλειος όπως 
ακριβώς είσαι!!! 
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