Sống Lạc Quan
Năm 1989,một cuộc thi toán quốc tế đã được tổ chức cho các
thiếu nhi 13 tuổi thuộc sáu quốc gia trên thế giới. Kết quả cuộc
thi đó cho thấy giỏi toán nhất là các em Ðại Hàn, kế đó là các
em Tây Ban Nha, Anh Quốc, Ailen, Canada và đội sổ là các
thiếu nhi Hoa Kỳ.
Song song với cuộc thi toán ấy, người ta cũng làm một cuộc
thăm dò với chính các thiếu nhi cũng thuộc lứa tuổi ấy. Người ta
đặt một câu khẳng định như sau: "Tôi là người giỏi toán". Kết
quả cuộc thăm dò cho thấy lạc quan nhất là các trẻ em Hoa Kỳ
và bi quan nhất lại chính là các em Ðại Hàn. Gần 70% các em
Hoa Kỳ tự nhận mình là giỏi toán trong khi đó chỉ có khoảng
20% các em Ðại Hàn tự nhận mình có thực tài.
Qua cuộc thi toán và thăm dò trên đây, người ta thấy rằng có
thể các thiếu nhi Hoa Kỳ không phải là những trẻ em giỏi toán,
nhưng chúng đã tiếp thu rất kỹ bài học về tính lạc quan do các
thầy cô không ngừng giảng dạy tại trường. Nhiều nhà giáo dục
người Mỹ muốn chứng minh rằng nghiện ngập, chửa hoang, bỏ
học và hầu hết các tệ đoan xã hội khác đều có thể được giảm
bớt nếu con người biết sống lạc quan, nghĩa là biết tự nhận và
cảm thấy mình là những con người tốt.
Lạc quan là đức tính cơ bản nhất để thành công trong cuộc
sống. Có tin tưởng nơi chính mình, có tin đời, có tín nhiệm nơi
người khác, người ta mới dám bắt tay vào việc. Ngay cả khi gặp
thất bại, thử thách, người lạc quan cũng không lùi bước, bỏ
cuộc.

