
 پاسخ میدهد: 3زندگی به خواسته های شما 1
 و آن را به شما میدهد؛"بله"میگوید

 و چیز بهتری را به شما میدهد؛ "نه" میگوید
 .میدهد شما به را بهترین و "صبر کن" میگوید
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 یک زن کامل میخواهد و مرد،

 یک مرد کامل؛ زن،

اما هیچ یک نمی دانند که خداوند آنها را آفرید تا یکدیگر را کامل 

 کنند.

2  

آرزو نکن مثل شخص دیگری باشی که می شناسی؛ بلکه کسی 

 باشی که دیگران آرزو میکنند مثل تو باشند.
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 زندگی مثل بازی موش و گربه است

 اما اغلب موش برنده میشود

 چون گربه برای غذا می دود و موش برای حفظ جانش.

 به خاطر داشته باش که

 هدف مهم تر از نیاز است.

 نصیحتی که می توانید به کسی بکنید:بهترین  3

 داشته باشید."بسته"و دهانی "باز"همواره ذهنی
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 توان کافی نداری که از عهده آنها وقتی مشکالت بزرگ هستن و

 ناامید نشو؛ برآیی،

 جا که توان تو پایان می پذیرد، چون هر

 لطف خدا آغاز میشود.

 حقیقتی در مورد زبان انسان: 4

 کشد یاد بگیریم چطور از آن استفاده کنیم. سه سال طول می

اما،یک عمر طول می کشد تا بفهمیم کِی و کجا از آن استفاده 

 کنیم...!
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 تر از معلم است؛ زندگی سخت گیر

اما زندگی اول امتحان  بعد امتحان میگیرد، معلم اول درس میدهد،

 میگیرد و سپس درس میدهد.

 همه ی درها بسته است! گاهی در زندگی احساس می کنی که 5

 در ان مواقع به یاد داشته باش که

 "یک در بسته همیشه قفل نیست"

 انسان های موفق همیشه دو چیز بر لب دارند: 28

 سکوت!!! لبخند،

 سعی کن هر روز حداقل دونفر را شاد کنی اما... 6

. 

. 

 فراموش نکن که یکی از آنها خودت باشی.

 مراسم اعطای جایزه پرسیدند:در  از یک هنرمند موفق، 29

 "شما کدام است؟ بهترین نقاشی"

 پاسخ داد:

 ".نقاشی بعدی ام"

 وقتی خدا چیزی را  از دستانت می گیرد 7

 فکر نکن دارد مجازاتت می کند.

 یکندخالی ماو فقط دستت را 

 تا بتوانی چیزهای بهتری دریافت کنی.

 زیباترین جمله ای که تاکنون گفته شده: 30

چون من آنرا در چشمان مادرم  بهشت باید خیلی کوچک باشد،"

 "میبینم

 مردم همیشه سر راهت سنگ می اندازند. 8

 به خودت بستگی دارد که با آنها چه بسازی:

 دیوار یا پل؟

 چنان زندگی کن 31

 گفت، که اگر کسی از تو بد

 هیچ کس باور نکند.

 قوانین طالیی یک زندگی موفق: 9

 فقر،صادق باش..در 1

 .در ثروت،ساده باش.2

 .در قدرت،مؤدب باش.3

 .به هنگام خشم،ساکن باش.4

 آن یک انگشتی که به هنگام شکست، 32

اشک مان را پاک میکند، خیلی بهتر از ده انگشتی است که به خاطر 

 پیروزی تشویق مان میکند.

 بعد از موفقیت ، راحت ننشین... 10

 بخوری،چون اگر دفعه بعد شکست 

 خیلی ها منتظرند که بگویند

 پیروزی قبلی شانسی بود!

 زندگی از مرگ پرسید: چرا مردم مرا دوست دارند و از تو متنفرند؟ 33

 مرگ پاسخ داد: تو یک دروغ قشنگی و من یک حقیقت تلخ.
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 اگر مسیر زیباست،بپرس که مقصد کجاست 11

 است،نپرس که مسیر چگونه استباما اگر مقصد زی

 رفتن ادامه بده!! به

 بزرگترین فایده ی راستگویی 34

 این است که

 مجبور نیستی به خاطر بسپاری که

 چه گفته ای...

 بزرگترین تفاوت بین رؤیا و هدف: 12

 رؤیا،خواب آسوده می خواهد

 هدف،تالش و بی خوابی

 وقتی میخواهی از زندگی لذت ببری، 35

 فکر کن امروز، اولین روز زندگی توست؛

 وقتی میخواهی در زندگی به چیزی برسی،و 

 فکر کن که امروز، آخرین روز است...

 وقتی خدا تورا لبه پرتگاه قرار می دهد، 13

 به او اعتماد کن!

 یکی از این دو،اتفاق خواهد افتاد:

 یا به هنگام سقوط تورا نگه می دارد...

 یا پرواز کردن را به تو می آموزد!!

 فکر نمیکنممن دیگه به زیبایی  36

 از وقتی که عشق یک زوج نابینا رو نسبت به هم دیدم.

 اگر مردم به اهدافتان نمی خندند 14

 اهدافتان خیلی کوچک هستند.

 فرق بین دوست داشتن و عاشق بودن چیه؟ 37

 اگه یه گل رو دوست داشته باشی، اونو می چینی...

 و اگه عاشقش باشی به اون آب میدی!

 تورامی رنجاند...وقتی کسی  15

 ناراحت نشو؛چون این قانون طبیعت است

 که درختی که شیرین ترین میوه هارا دارد

 بیشترین سنگ ها را می خورد.

 دعا معامله ی عجیبی است. 38

 تو، دغدغه هایت را به خدا میدهی...

 و

 خداوند، نعمت هایش را به تو ارزانی می دارد.

 .همواره دعا کن و مرا هم فراموش نکن

 مردم را به خاطرناامید کردنت،مقصرندان؛ 16

 خودت را نکوهش کن که بیش از حد،از آنان توقع داری...

 هرچه میتوانی از زندگی بگیر. 39

 چون

 وقتی زندگی شروع به گرفتن از تو کند...

 حتی آخرین نفست را هم از تو میگیرد.

 خیالم هرگز راحت نمیشود تا وقتی که 17

 شود و"بهتر"،"خوبم"

 ."بهترین"،"بهترم"

 هر روز، ما چندین بار لبخند میزنیم و می خندیم. 40

 هرگز پس از هر لبخند، خدا را شکر نمی کنیم؛

 ولی به خاطر هر اشکی که میریزیم،

 خدا را مقصر میدانیم و از او گِله میکنیم.

 طرز فکر منفی هم به اندازهی تفکر خالق،مهم است 18

 چون...

 خالق،هواپیما را اختراع میکند،اگر تفکر 

 تفکرمنفی هم چترنجات را می سازد.

 معموال معتقدیم که حافظ مون خیلی ضعیفه؛ 41

 ولی...

 وقتی میخواهیم کسی رو فراموش کنیم،

. 

 می فهمیم که حافظ مون چقدر قَویه...!

 همیشه به خوبان نیکی کن؛ولی 19

 هرگز با بدان،به بدی رفتار نکن،چون نمیتوان

 گِل را با گِل شست.

 رو یاد میگیرند. "دروغ گفتن"آدمها، یه جایی  42

 چون، هر کسی لیاقت دونستن حقیقت رو نداره.

 همیشه شاد باش،لبخندی به لب داشته باش؛ 20

 نه به خاطراینکه زندگی دالیلی برای لبخند زدن دارد؛

 .تبلکه به خاطر اینکه لبخند تو،خود،دلیلی برای لبخند خیلی هاس

 چتر، جلوی بارش بارون رو نمی گیره، 43

 اما، باعث می شه ما بارون رو تحمل کنیم...

 اعتماد به نفس، شاید موفقیت نیاره،

 ولی این قدرت رو به ما می ده که بتونیم از پس هر مشکلی بر بیایم...
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 تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست، 21

 همانی است که آن را ساخته است.

به خداوند بزرگ ایمان داشته باش و مشکالتت را با او پس همیشه 

 در میان بگذار.

 غم انگیز ترین جمله دنیا 44

 گفته شده:-چارلی چاپلین-که توسط شادترین فرد دنیا

من راه رفتن زیر باران را خیلی دوست دارم، چون هیچ کس    نمی 

 تواند اشک هایم را ببیند...
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خودت کن که هیج وقتی برای ایراد آن قدر وقتت را صرف بهبود 

 گرفتن از دیگران نداشته باشی.

 لبخند و سکوت، ابزارهای قدرتمندی هستند... 45

 لبخند، راه حل بسیاری از مشکالت است!

 و سکوت، راه جلوگیری از بسیاری از مشکالت است!
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 درست است که من در خیلی چیز ها کامل نیستم،

 اما این هم درست است که

 خیلی چیزها بدون من کامل نیستند.

 اگه این قدرت رو می داشتی که ذهن اطرافیانت رو بخونی، 46

 بیش از نیمی از اونا رو از دست می دادی.
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