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* إذا رأيــت النــاس يعجبــون بــك ؛ فاعلــم أهنــم يعجبــون
جبميــل أظهــره هللا منــك؛ واليعلمــون عــن قبيــح ســره هللا
عليك؛ فاشكر هللا وال تغرتّ!!
* إذا أردت أن تكون سعيداً؛ فال تقف كثرياً على ذكرايت
ماضيك ،وال تلهث خلف إنسان اليفكر فيك ،فال أحد
ميوت لفراق أحد ،وامحد هللا على نعمة النسيان!!
* ال تطمح أن تكون أفضل من اآلخرين؛ ولكن اطمح
أن تكون أفضل من نفسك سابقًا!!
* تصغــر العقــول عندمــا تنشــغل بعقــول اآلخريــن ،وتكرب
العقول عندما تركز على ذاهتا!!

* تعامـ ْـل مــع كل إنســان علــى أنــه أهــم شــخص يف
الوجــود؛ ليــس ألنــك ستشــعر ابلســعادة نتيجة لذلك؛
ولكــن ســيكون لديــك عــدد أكــر مــن األصدقــاء
يبادلونك نفس الشعور!!
* اختلِـ ْـط ابألشــخاص اإلجيابيــن؛ ألهنــم ســيؤثرون يف
أفكارك وعقلك وسلوكياتك ،وستتحول لشخص إجيايب
بشكل ال شعوري ،مث ستبدأ ابلتأثري يف اآلخرين !!
* إذا نصحك شخص بقسوة ال تقاطعه ،واستفد من
مالحظتــه ،فــوراء قســوته حــب عميــق .ال تكن كالذي
كسر ساعة منبهة مل يكن هلا ذنب إال أهنا أيقظته!!

* الصمــت يف املواقــف الصعبــة يولــد االح ـرام ،بعكــس
الصراع واجلدل الذي يولد التنافر واحلقد!!

* االبتســامة ال تشــري لــك خب ـزا !!..لكنهــا تشــري
لك أرواحا!!.

* وقــف رجــل مجيــل املنظــر واهلنــدام أمــام ســقراط يتبخرت
ويتباهــى بلباســه ويفاخــر مبنظــره؛ فقــال له ســقراط تكلم
فتخ ْي كلماِتك؛ فهي شخصيتك!!
حىت أراكَ .

فسبحان من جعل االبتسامة عبادة نؤجر عليها!!

* ســألوا حكيم ـاً؛ ملــاذا ال تنتقــم مــن الــذي يؤذيــك؟ فــرد
ً
ضاحكا؛ وهل من احلكمة أن أعض كلباً عضين ؟ !!!
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*لألخــاق مراتــب ابلدنيــا ،كلمــا زادت أخالقــك زاد
قدرك بني الناس وارتفعت مرتبتك !!
* زمــن عجيــب!! حينمــا ت ــمدح شــخصا فاجلميــع
ِ
يص ْمت!! وعندما ت ـ َذ ٌم شخصا فـالكل يشارك !!
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