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در زندگی لحظاتی هست که آن قدر دلت برای کسی تنگ می شود

. که آرزوهایت تنها با در آغوش گرفتن او برآورده می گردد 



. زمانی که دری از شادی به رویت بسته می شود ، در دیگری گشوده می گردد 

ولی ما همچنان به در بسته می نگریم

. و به دری که گشوده شده است ، نگاه نمی کنیم 



.چون بیشتر وقت ها دروغین است !  به ظاهر اعتماد نکن 

.زیرا ناپدید می شوند ! به دارائی ها دل نبند 

زیرا خنده می تواند . در جست و جوی کسی باش که با تو بخندد  

.یک روز پر اندوه را به روزی شادمانه دگرگون کند 



.آنچه آرزوی توست ، درباره اش خیال پردازی کن 

.هرجا که آرزو داری برو 

.و هرچه را که آرزو داری جست و جو کن 

.زیرا زندگی همان گونه است که تو ، به آن شکل می دهی 



خوش شانس ها ، الزاماً 

صاحب بهترین ها نیستند 

آنها فقط بهترین هائی را 

که سر راهشان می بینند 

.جست و جو می کنند 



اگر بر خطاهای گذشته . زیبا ترین آینده بستگی به آن دارد که بدی های گذشته را فراموش کنیم 

که تو را آزار می دهند چیره نگردی ، هرگز از زندگی گذشته ات رهائی نخواهی یافت تا شیرینی

.اکنون و آینده را تجربه کنی 



.با تمامی وجودت زندگی کن و همیشه به رغم دشواری ها لبخند بزن 



این پیام را برای 

آنان که روی تو 

حساب می کنند

.بفرست 



. . . هم چنان که من فرستادم 



. . .برای کسانی که در زندگی تو مهم هستند 



. . .برای کسانی که در زمان نیاز ، بر لب های تو لبخند می آورند 



برای کسانی که 

در زمان نومیدی

به تو دلگرمی

.می دهند 



. . .برای دوستانت 



. . . برای کسانی که سر راهت قرار گرفته اند 



برای کسانی که

به همنشینی تو 

.نیاز دارند 

برای کسانی که

به دلگرم شدن از سوی

.تو نیاز دارند 



.هرگز سخنان مهرآمیزت را از کسانی که به دلگرمی نیاز دارند ، دریغ نکن 

.بگذار این واژه ها چون خورشید گرمی بخش ، آسمان زندگی شان را روشن کند 



. زندگی تنها نفس کشیدن نیست 

.زندگی راستین زمانی است که نفس انسان می گیرد



. . . زندگی زیباست 



. . . به ویژه با دوستی چون تو 



باشد که

زندگانی ات از 

.شادی سرشار شود 


