Dragi studenți,
Am fost nevoiți să intrăm într-o vacanță forțată, fără a mai avea prilejul și
timpul de a vorbi și a ne sfătui. Există în istoria omenirii vremuri în care oamenii
trebuie să ia decizii rapide și înțelepte, în numele lor și al altora, pentru binele
general. Aceasta este vremea în care trebuie să vă demonstrați și voi tăria de caracter
și puterea minții, în care trebuie să fiți cu băgare de seamă la fiecare gest și la fiecare
faptă. Pe scurt, iată ce așteptăm de la voi:
 Fiți bravi, asemeni eroilor din toate povestirile citite, auzite, văzute și imaginate,
dar nu vă riscați viața inutil! A fi curajos înseamnă acum a nu-ți periclita
sănătatea, a-ți păstra capul limpede și a folosi timpul cât mai bine posibil.
 Nu ieșiți din casă decât dacă trebuie să fiți cuiva de real folos.
 Nu vă irosiți timpul cu spaimele voastre sau ale altora.
 Dați curs solicitărilor profesorilor voștri care vă contactează prin email sau/și
prin orice alte mijloace online. În felul acesta veți face progrese la învățătură și
veți scăpa și de sentimentul de inutilitate și plictiseală.
 Vorbiți în permanență cu colegii și prietenii voștri; nu vă izolați decât fizic.
 Nu dați ascultare oricui, nu citiți orice și amintiți-vă atunci când auziți sau citiți
ceva că adevărul este rareori exprimat limpede și că de cele mai multe ori trebuie
descoperit printre rânduri.
 Citiți! Mintea are nevoie de hrană proaspătă! S-a săturat să tot rumege la
nesfârșit aceleași texte obosite de pe FB și aceleași sms-uri despre vitamina C!
Utilați-vă mintea, dați-i stimulenții vitali din paginile cărților pe care nu ați avut
timp să le citiți!
 Creați-vă o rutină de studiu, un orar propriu, pe care să le respectați cât mai mult
posibil. Această disciplinare a timpului va face puțină ordine și în haosul
emoțional creat de epidemie.
 Aveți încredere că știința va găsi soluții și că Omul va învinge și acest inamic.
 Profitați de această încetinire a ritmului vieții pentru a vă examina sufletul până
în străfunduri și a găsi acolo Puterea, Bunătatea și Curajul de care veți avea
nevoie pe tot parcursul vieții.
 Fiți isteți și protejați-vă sănătatea pentru că aveți atâtea lucruri importante de
făcut în viață, atâtea vise de împlinit – ale voastre și ale noastre!
Vă stăm la dispoziție oricând,
suntem doar la un mail distanță!
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