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Kära Vänner och
Understödjare!

Vår projektledare för skolprojektet i Floresti, Dana (i ljus tröja på bilderna), är verkligen duktig att fånga elevernas uppmärksamhet och via sagor och berättelser ge
dem viktiga insikter om livet. Så här berättar Dana om de lektioner hon just hållit i
alla klasserna i årskurs 0 till 4, som handlade om ”Huset med de tusen speglarna”.
I en liten stad i Dakialand (Dakien är en äldre benämning på en del av nuvarande
Rumänien) fanns ett hus som hade tusen speglar. En dag bestämde sig en glad valp
för att besöka huset. När han kom fram skuttade han glatt uppför trappan och in i
huset. Han spetsade öronen och viftade glatt på svansen. Till sin förvåning fick han
se tusen andra glada valpar som viftade på svansen och tittade glatt på honom. Valpen log mot dem och fick tusen varma och vänliga leenden tillbaka. När han gick
därifrån tänkte han: ”Det här underbara huset måste jag besöka igen.”
I samma stad fanns en hund som inte var lika vänlig och glad som den förra valpen.
Även han bestämde sig för att besöka huset med de tusen speglarna. Han gick uppför
trappan med svansen mellan benen och kom in i huset med böjt huvud. När han
tittade upp såg han tusen valpar som tittade ovänligt på honom. Han blev rädd och
reste borst, morrade och visade sina huggtänder. De andra tusen hundarna visade
också sina tänder. Då blev han rädd och sprang fort därifrån. Vilken fruktansvärd
plats, hit vill jag aldrig komma tillbaks, tänkte han.
Vad lär oss denna berättelse? Jo, ansikten är som speglar och världen omkring oss är
full av speglar. Om du ler, får du leende tillbaka, om du ger kärlek får du kärlek, om
du är ilsken får du ilska tillbaka, hatar du så får du hat tillbaka. Det du visar upp
reflekteras tillbaka.
Dana rådde eleverna att träna på att le mot sina klasskamrater, att uppträda fint, att
visa glädje och kärlek även hemma och mot sina grannar och andra de mötte. Sen
skulle de berätta vad de fick tillbaka. – Vid nästa lektion kom eleverna och berättade
att omgivningen verkligen reagerade precis som i berättelsen.
Vi, säger Dana, vill lära eleverna att leva i glädje, kärlek och tacksamhet för varje
dag som Gud ger oss.
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