Un program
special...

Vezi cu ochii mei!
Mânuţele mele sunt încă
mici, de aceea nu te aştepta la
perfecţiune când fac ceva.
Încearcă să iei partea bună din
tot ce fac; bucură-te că m-am
străduit chiar şi în lucrurile
mărunte.
Nu uita că sunt la început de
drum, aşadar nu te supăra pe
mine pentru că nu pot ţine pasul
cu tine. Ai răbdare, voi învăţa
totul, dar treptat, treptat. Lumea
aceasta are atâtea taine pentru
mine, iar tu trebuie să-mi fii
învăţător bun pe drumul vieţii.
Fii ferm în sfaturile tale şi
dăruieşte-mi mereu o şansă.
Adu-ţi mereu aminte, că eu nu
pot fi comparat cu nimeni, nici
chiar cu fraţii mei. Sunt unic.
Doresc ca sufletul meu să fie

4

ca o carte deschisă pentru tine.
Dojana din privirea ta înseamnă
mult pentru mine; din ea voi
învăţa să am încredere în tine;
aşadar, fii blând şi răbdător!
Păstrează-mi sufletul curat,
fiindu-mi mereu aproape, doar
tu eşti exemplul cel mai bun
pentru mine. Nu mă certa decât
cu vorba domoală, iar privirea ta
să fie un îndemn pentru mine!
Ajută-mă să învăţ ce-i mai de
preţ: adevărul,cinstea,
încrederea, bunătatea şi
iubirea.
Tu ştii că eu sunt minunea pe
care Dumnezeu a făcut-o cu noi.
De aceea Îi eşti dator să mă
iubeşti aşa cum sunt!
bibliotecar Roxana Chiriac
C.N.I. "Spiru Haret" Suceava

Clientul: Am o problemă în sistem. Se blochează şi trebuie mereu să resetez.
Serviciul Tehnic: Puteţi instala softul DRAGOSTE?
C.: Da, deşi nu sunt un expert, cred că mă pot descurca. Cum să fac?
S.T.: Primul lucru este să deschideţi INIMA. Aţi găsit-o?
C.: Da, numai că acolo rulează deja câteva programe chiar acum.
S.T.: Ce programe sunt deschise?
C.: Să văd... Sunt deschise programele DURERE.EXE, TRISTETE.BAT,
DISPRET.EXE şi RESENTIMENT.COM.
S.T.: Nici o problemă. DRAGOSTEA va şterge automat DURERE.EXE şi
TRISTETE.BAT care nu vor mai perturba niciodată alte programe. Dar
trebuie să dezinstalaţi DISPRET.EXE şi RESENTIMENT.COM. Aceste
programe nu permit instalarea completă a DRAGOSTEI. Mergeţi în [Start
Menu] şi căutaţi IERTARE.EXE. Faceţi acest lucru ori de câte ori apar
DISPRET.EXE şi RESENTIMENT.COM, până când vor fi complet
dispărute din sistem.
C.: OK. DRAGOSTEA a început să se instaleze automat!
S.T.: Trebuie să primiţi un mesaj care spune că programul se instalează
pentru toată viaţa în INIMA sistemului dumneavoastră. Aveţi acest mesaj?
C.: Da, îl am. Acum programul este complet instalat?
S.T.: Da, numai că acum aveţi doar modulul de bază. Trebuie să vă
conectaţi la alte INIMI ca să puteţi face upgrade-uri.
C.: Oh! Am deja un mesaj "Eroare 412 - Programul nu poate rula pe
componentele interne".
S.T.: Nu vă îngrijoraţi, înseamnă că DRAGOSTEA nu a fost rulată încă în
INIMA dumneavoastră. Copiaţi în directorul "INIMA MEA" următoarele
fişiere: IERTARE.DOC, AUTOACCEPTARE.TXT, BUNATATE.DOC,
BUCURIE.EXE şi INCREDERE.TXT.
C.: Am reuşit! Un mesaj îmi spune că ZAMBET.MPG, PACEA.COM,
COMPASIUNEA.EXE şi MULTUMIREA.COM se instalează chiar acum!
S.T.: Reţineţi că DRAGOSTEA este un program distribuit gratuit. Fiţi sigur
că o dăruiţi curată la orice sistem cât timp veţi fi conectat la serverul principal
- MAREA DRAGOSTE! Veţi primi înapoi module cu adevărat valoroase.
C.: Aşa voi face. Mulţumesc pentru ajutor.
S.T.: INIMA să-ţi fie binecuvântată cu multă DRAGOSTE!
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