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نكته هاي «اين آتابچه جلد دوم آتاب : توضيح 
است آه تازگي به دست من » آوچك زندگي
از آنجا آه از جلد اول اين آتاب به . رسيده است

خاطر سادگي، مفيد بودن و تأثيرگذاريش بسيار 
 تبديل  pdfلذت برده بودم و قبأل آن را به فرمت 

آرده بودم، تصميم گرفتم در ادامه اين سنت جلد 
دوم آن را هم به همان ترتيب در دسترس 

 . عالقه مندان قرار بدهم
جلد اول آن و همين طور نسخه هاي ديگر مربوط به 

صفحه آتابخانه وب  سايت آن را مي توانيد در 
 .  پيدا آنيد (www.datiki.com)شخصي من 

از آمك ساير دوستان در تهيه و توزيع آتاب هاي 
 .الكترونيكي ديگر استقبال مي آنم
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ات اين  وقتي از ته دل خوشحالي، بگذار چهره 
 .شادماني را نشان دهد

 
ممكن است آمي . از صميم قلب عشق بورز 

ا تنها راه استفاده بهينه از حيات لطمه ببيني، ام
 .همين است

 
اگر با آسي قرار مالقات گذاشتي و زودتر از  

موعد مقرر رسيدي، دليلي براي اظهار تأسف 
 .وجود ندارد

 
هميشه درب اتومبيل را براي همسرت باز آن  

 .و در پوشيدن آتش به او آمك آن
 

 .نظم و انضباط را با ماليمت در هم بياميز 
 



براي رسيدن به آمال مطلوب تالش آن، اما به  
 .ممتاز بودن هم قانع باش

 
شاغلي مگاهي اوقات .هميشه داوطلب باش 

هاي بزرگي به  آه ظاهرأ پرطرفدار نيستند شانس
 .آورند ارمغان مي

 
براي اينكه هميشه آسوده خاطر باشي سعي  

هاي وجوديت  گيري با ارزش آن تصميماتي آه مي
 .هماهنگ باشد

 
هاي مسافرتي  براي مسافرت از آژانس 

نه تنها هزينه زيادي ندارد بلكه باعث . استفاده آن
 .شود جويي در وقت و انرژي و آار هم مي صرفه

 
هميشه از خودت عكس داشته باش و هر سه  

 .هاي جديد بگير سال يكبار عكس



 
اي استفاده آني آه ماليات  سعي آن از بيمه 

 .شودزيادي از آن آسر ن
 

اي  درباره موضوعي آه درست متوجه نشده 
 .قضاوت نكن

 
داني آسي زحمت آشيده تا واقعأ  وقتي مي 

 »!اي معرآه شده«شيك شود به او بگو 
 

عالمت خاصي بين خودت و همسرت در نظر  
ها با او رد و بدل آن تا  بگير و در مجامع و ميهماني

 .بداند در محافل شلوغ هم به او توجه داري
 

هيچوقت قراردادهايي را آه در متن آنها  
 .جاهاي خالي وجود دارد امضاء نكن

 



هميشه جوري رانندگي آن آه دوست داري  
هنگامي . فرزندانت در آينده آنگونه رانندگي آنند

ها در ماشين هستند با سرعت و  آه بچه
 .احتياط رانندگي نكن بي

 
ه آيد منصفان در اختالف نظرهايي آه پيش مي 

وارد جر و بحث شو و فراموش نكن آه نبايد به 
 .طرفين توهين آني

 
هيچوقت آخرين تكه جوجه سرخ شده را بر  
 .ندار

 
آني در  وقتي جنس گراني را خريداري مي 

مورد نحوه پس گرفتن جنس و تعويض آن سئوال 
 .آن

 



وقتي براي قرض گرفتن پول نزد شخصي  
 .روي مرتب لباس بپوش مي

 
باشد آه محبت همه آس را تحت تأثير يادت  

 .دهد قرار مي
 

در مورد مردم به خاطر بستگانشان قضاوت  
 .نكن

 
 .شكالت بخور 

 
شود در آارت  از هر فرصتي آه باعث مي 

 .بيشتر پيشرفت آني حداآثر استفاده را بكن
 

 .نشاني خود را در داخل و بيرون چمدان بنويس 
 

 . اعتباريت را نگوهرگز پشت تلفن شماره آارت 



يادت نرود آه همه مردم از چيزي وحشت  
ورزند و چيزي را از  دارند، به چيزي عشق مي

 .اند دست داده
 

 .آرام صحبت آن اما در فكر آردن سريع باش 
 

خواستي  وقتي از تو سئوالي پرسيدند آه نمي 
براي چه «:پاسخش را بدهي، لبخندي بزن و بگو

 »خواهيد بدانيد؟ مي
 

روي دو سنجاق همراه  وقتي به مسافرت مي 
 .داشته باش تا بتواني با آن پرده اتاق را آيپ آني

 
ي نكن آه اعتماد ديگران از تو رهيچوقت آا 

 .سلب شود
 

 .هرگز موفقيت را پيش از موقع عيان نكن 



جوشد از آشپزخانه  وقتي چيزي روي اجاق مي 
 .بيرون نرو

 
عافيت «و آند بگ وقتي آسي عطسه مي 
 »باشد

 
هايي آه در گذشته به  سعي آن موفقيت 

هاي بعديت  اي مانع تالش و پيشرفت دست آورده
 .نشود

 
 .هميشه تنبيه را متناسب با خطا در نظر بگير 

 
هاي خوب را  ها و آتاب هيچوقت پايان فيلم 

 .براي ديگران تعريف نكن
 



 ات آنقدر غرق آار نگذار خودت و اعضاي خانواده 
و تالش شويد آه براي صرف يك وعده غذا هم 

 .فرصت دور هم جمع شدن نداشته باشيد
 

: اين سه اصل را هميشه به خاطر داشته باش 
احترام به خودت، احترام به ديگران و احساس 

 .مسئوليت در قبال اعمال و آارهايت
 

خوري درس  سعي آن وقتي شكست مي 
 .عبرت بگيري

 
م اعضاي خانواده به خانه شبها تا وقتي آه تما 

 .اند چراغ حياط را خاموش نكن برنگشته
 

روي براي ميزبان  وقتي به مهماني شام مي 
 .آتاب هديه خوبي است. اي ببر هديه



هاي بزرگ  هنگامي آه به دنبال خوشي 
 .هاي آوچك را ناديده نگير زندگي هستي شادي

 
هاي  هميشه در خانه و اتومبيل يك جعبه آمك 
 .يه آامل داشته باشاول
 

 .هيچوقت ليوان به دست عكس نينداز 
 

نگذار اختالفي آوچك به يك دوستي عميق  
 .لطمه بزند

 
خورد ازدواج  ميلي غذا مي با زني آه با بي 
 .نكن

 
روي طوالني به  وقتي قصد داري براي پياده 

شناسي بروي، حتمأ يك قطب  جاهايي آه نمي
 .ودت ببرنما و يك جعبه ابزار با خ



آتابي در مورد نحوه نگهداري و پرورش زنبورها  
 .بخوان

 
وقتي دچار يأس و نااميدي شدي سه بار فرياد  
 .بكش

 
فراموش نكن آه خوشبختي به سراغ آساني  
 .آنند رود آه براي رسيدن به آن تالش مي مي

 
خواهند پيانو بنوازي، بدون هيچ  وقتي از تو مي 

 .اي بزن اي قطعه عذر و بهانه
 

 .سعي آن در مسابقات طرف آسي را نگيري 
 

تواني از  فكر نكن آه تنها با نيروي عشق مي 
 .يك فرد بد انسان خوبي بسازي



به محض اينكه از مجلسي بيرون آمدي آرم  
 .مخصوص آنجا را از روي لباست بردار

 
هميشه سعي آن آاري آني آه آارفرمايت  

 .جلوه آنددر نظر ديگران انسان خوبي 
 

گاهي اوقات در صف نوبت خود را به ديگران  
 .بده

 
 .هميشه يك چاقوي آوچك همراه داشته باش 

 
يادت باشد آه تخم مرغ دزد، شترمرغ دزد  
 .شود مي

 
تر از تو  با آسي معاشرت آن آه ديدش وسيع 
 .باشد

 



 .به دنبال دردسر نباش 
 

 .سعي آن براي ديگران دردسر درست نكني 
 

به مردم بيشتر از آنچه آه از تو انتظار دارند  
 .آمك آن و اينكار را با آمال ميل انجام بده

 
اولين آسي باش آه براي دفاع از حق به پا  
 .خيزد مي

 
وقتي درباره دو آار جالب و مهيج به تو حق  

انتخاب دادند، آاري را آه تا به حال امتحان 
 .اي انتخاب آن نكرده

 
د آه وقتي را آه صرف فرزندانت يادت باش 
 .رود ني هرگز هدر نمي آمي



تر آردن  يادت باشد زماني آه صرف عميق 
 .رود شود هرگز هدر نمي دوستي دو نفر مي

 
پرسند چرا  ها هستند آه مرتبأ از تو مي بعضي 

رسي؟ به اين افراد  خواهي نمي به آنچه مي
 .اهميت نده

 
برايت انجام داني براي خدمتي آه  وقتي نمي 
چقدر تقديم «: اند چقدر بايد بپردازي بپرس داده
 »آنم؟

 
خواهي در آسب و آار با آسي شريك  اگر مي 

شوي اطمينان حاصل آن آه شريكت حتمأ پول 
 .آافي دارد

 



وقتي از محصوالت يا خدمات شرآتي ناراضي  
اي بنويس و بعد از  هستي براي رئيس آنجا نامه

 .پيگيري آنطريق تلفن مسئله را 
 

اش هوشياري آامل  سوار ماشيني آه راننده 
 .ندارد نشو

 
هميشه اين سه اصل موفقيت را به خاطر  

 .پذيري و شهامت توانايي، انعطاف: داشته باش
 

پيش از انجام آوچكترين معامالت هم حداقل  
 .دوبار درباره آن فكر آن و بعد تصميم بگير

 
ت را از هيچوقت فرصت قدم زدن با همسر 

 .دست نده



اي آوچك و هبا اين فكر آه تنها از عهده آار 
آيي، از انجام آارهاي مهم سر  اهميت بر مي بي

 .باز نزن
 

وقتي در لباس پوشيدن ترديد داري، يك آت  
بليزري آبي با شلوار خاآستري و پيراهن سفيد 

با اين لباس تقريبأ هميشه شيك به نظر . بپوش
 .رسي مي

 
ارشدن به اتوبوس به راننده سالم هنگام سو 

 .آن و موقع پياده شدن از او تشكر آن
 

دهي در  وقتي به آسي آتاب هديه مي 
 .صفحه اول يادداشت آوتاهي برايش بنويس

 
بندي نامناسب به  اي با بسته هرگز هديه 

 .آسي نده



براي فرزندانت يك سري اصول عملي و  
 .منطقي تعيين آن

 
 اهداف باارزش از انجام هيچ براي دستيابي به 

 .آاري خودداري نكن
 

 .ت را حفظ آن اشعار مورد عالقه 
 

هنگامي آه از آسي نشاني جايي را  
رسي از او خواهش آن حداقل دوبار برايت  مي

 .تكرار آند
 

ني، اما ناچاري  وقتي احساس خستگي مي 
آه به آارت ادامه بدهي، دست و صورتت را 

. اب و يك پيراهن تميز بپوشبشوي و يك جفت جور
آن وقت خواهي ديد آه نيروي دوباره به دست 

 . ايآورده



در مقابل خطاي ديگران گذشت آن، همانطور  
 .آني آه از عيوب خودت چشمپوشي مي

 
از وارد شدن به جاهايي آه روي در آن  

 "ورود بانوان را خوشامد مي گوييم "اند نوشته
 .خودداري آن

 
رتكب شدي براي اصالح آن وقتي خطايي م 

 .اقدام آن
 

در مورد مسائل مالي سعي آن خيلي  
 .بين باشي واقع

 
. داري لبخند بزن وقتي گوشي تلفن را بر مي 

مطمئن باش آه طرف مقابل آن را از صدايت 
 .احساس خواهد آرد



براي آارمندان خود اهداف باال در نظر بگير و  
 . آنبراي دستيابي به آن اهداف آمكشان

 
اگر نتوانستي . هايت را به موقع بپرداز بدهي 
اي به طلبكارانت بنويس و وضعيت خودت را  نامه

در ضمن ماهيانه مبلغي هم برايشان . توضيح بده
 .بفرست، حتي اگر اين مبلغ بسيار اندك باشد

 
از عقلت استفاده آن اما بدان آه هميشه  

 .راند احساس است آه انسان را به جلو مي
 

ات نيست  اي آه مورد عالقه درباره موسيقي 
 .اظهار نظر نكن

 
هايي آه داري  سعي آن هر روز به مجموعه 

 .چيز جديدي اضافه آني



وقتي درباره آسب و آارت با آسي صحبت  
خواهد آه بحث در مورد جزئيات  آني و او مي مي

آنم اما  من درك مي«:به بعد موآول شود به او بگو
مبحث همين امروز حل و فصل دوست دارم آل 

اي صحبت را قطع  و تا به مقصود نرسيده» .شود
 .نكن

 
ات را به دو نفر  با خودت فكر آن اگر آليد خانه 

از بهترين دوستانت بدهي خيالت از هر بابت راحت 
خواهد بود يا نه؟ اگر پاسخت منفي بود بهتر است 

 .به دنبال دوستان بهتري باشي
 

آني صحيح است انجام  ميآنچه را آه فكر  
نيازي نيست آه هميشه تنها به گفته ديگران . بده

 .اهميت بدهي
 



ها و گفتگوهاي شغلي، درهر  در مصاحبه 
 .موردي آه باشد، لباس رسمي بپوش

 
در مورد مردم بر اساس موقعيتي آه در آن  

 .هستند قضاوت آن نه بر اساس موقعيت خودت
 

شايد اولين . شرو با انعطاف پذير و گشاده 
فردي آه با او رو به رو شوي بهترين دوستت 

 .باشد
 

: دو آار را بعد از تاريك شدن هوا انجام نده 
 .شستن اتومبيل و وجين آردن باغچه

 
هاي نابي را برايت  زندگي گاهي اوقات لحظه 

ها  سعي آن از اين لحظه. آورد به وجود مي
 .استفاده آني

 



 .ذاي سنگين نخورهرگز پيش از سخنراني غ 
 

روياهايي را آه براي فرزندانت در سر  
پروراني آنار بگذار و به آنها آمك آن تا به  مي

 .آرزوهايي آه خود در سر دارند برسند
 

بهتر از ارباب رجوعان لباس بپوش، اما نه مثل  
 .آارفرمايت

 
هاي چهار طبقه يا آمتر به جاي  در ساختمان 

 .اده آنها استف آسانسور از پله
 

 وقتي قصد حمايت از آسي را نداري، حداقل او 
 را نترسان

عادت آن حتي با آمترين حقوق هم آمي  
در اين صورت هميشه از نظر مالي . انداز آني پس

 .موفق خواهي بود



هنگام خريد ماشين دست دوم بسيار احتياط  
 .آن

 
 .خودت را با باالترين استانداردها تطبيق بده 

 
ش نكن آه هميشه درهاي اتومبيلت را فرامو 

 .قفل آني
 

 . راحتي و خوشبختي را با هم اشتباه نكن
 

 .ثروت و موفقيت را يكسان تلقي نكن 
 

 .در بخشيدن خطاي ديگران پيشقدم باش 
 

 .در همان نگاه اول به نيروي عشق ايمان بياور 
 



وقتي جنسي را براي تعويض يا پس دادن  
 .ع مرتب بروبري با سر و وض مي

 
آني اجازه نده  وقتي با پزشكت صحبت مي 

. حرفت را قطع آند و يا بحث را نيمه آاره بگذارد
براي تمام . مسئله جسم و پولت در ميان است

 .سؤاالتت پاسخ قانع آننده بگير
 

قبل از اينكه دست و صورتت را بشويي از بودن  
 .حوله يا دستمال آاغذي مطمئن شو

 
آني آه تصميماتش بر  ماني آار مياگر در ساز 

، شود اساس نظريه هيئت بررسي اتخاذ مي
اطمينان حاصل آن آه تو هم در آن هيئت حضور 

 .خواهي داشت
 



 انجام آارهاي مهم را به خاطر مسائل جزيي به 
 .تعويق نينداز

 
ها پيش از خواب مطلبي  عادت آن شب 

 .نشاطآور بخواني
 

همنشيني با او لذت با زني ازدواج آن آه از  
هاي گفتاري   زيرا هر چه پيرتر شوي مهارت،ببري

 .همسرت برايت بيشتر اهميت خواهد داشت
 

با نيكي آردن به دشمنانت آنها را به دوست  
 .تبديل آن

 
 با دربان محل آار يا زندگيت صميمانه برخورد 

 .آن
 



فروشان وسيله برقي  هيچوقت از بازار آهنه 
 .نخر

 
_اشد فردي آه در مسائل مالي سادهيادت ب 

 .لوح باشد در موارد ديگر هم همينطور است
 

 .طرز پختن نان را ياد بگير 
 

همه مردم دوست دارند مورد تحسين و تمجيد  
هايي براي   پس هميشه به دنبال راه،واقع شوند

 .تحسين ديگران باش
 

 .گاهي اوقات با خودت خلوت آن 
 

 حتي اگر اين ،باشيسعي آن خالق و مبتكر  
مسئله باعث شود آمي عجيب و غير عادي به 

 .نظر برسي



 
. هر آسي بايد روز تولدش آيك داشته باشد 

 .هيچ جشن تولدي را بدون آيك برگزار نكن
در زندگي به همان اندازه آه به مسائل منفي  

 به عواملي هم آه نقش مثبت دارند ،آني فكر مي
 .بينديش

 
اما اجازه نده اين . حول آماده باشبراي تغيير و ت 

هاي وجوديت  تغيير و تحوالت باعث شوند از ارزش
 .فاصله بگيري

 
اي را  اي چه هديه تا وقتي آه به آسي نگفته 

 از ديگران توقع ،بيش از هرچيز دوست داري
ات  نداشته باش آه اين را بدانند و هديه ورد عالقه

 .را به تو بدهند
 



تي حتمأ باك ماشينت را وقتي عازم سفر هس 
 .پر آن

هميشه از هر عكس دو تا چاپ آن و  
هاي اضافي را براي آساني آه در آنها  عكس

 .هستند بفرست
 

رساني تا  اش مي وقتي خانمي را به خانه 
اي آه به سالمت وارد  وقتي آه مطمئن نشده

 .اش شده آنجا را ترك نكن خانه
 

زي را آه  هر سال با همسرت سالگرد اولين رو
 .با هم قرار مالقات داشتيد جشن بگير

 
به آارمندان زير دستت همانقدر احترام بگذار  

 .گذاري آه به ارباب رجوع مي
 

 .سعي آن در محيط مدرسه آامأل آرام باشي 



 
به فرزندانت فرصت بده نتايج اعمال خود را  
 .ببينند

 
آيند به خوبي  هاي آه برايت پيش مي از فرصت 
 .اده آناستف

 
از ديگران انتظار نداشته باش آه بهترين  
ها را به بهترين شكل آادوپيچي آرده و به تو  هديه
 .بدهند

 
شغلي را انتخاب آن آه روحت را هم به اندازه  

 .ات غني سازد حساب بانكي
 

وقتي فردي شريف پستي سياسي بر عهده  
گيرد، سعي آن تا جايي آه در توان داري، چه  مي
 .ي و چه معنوي، از او حمايت آنيمال



اي و تخصصي با  هاي حرفه وقتي در زمينه 
مشكل مواجه شدي، از افراد متخصص آمك بخواه 

 .نه از دوستانت
 

به خاطر داشته باش آه گاهي اوقات سكوت  
 .بهترين پاسخ است

 
 .تشك ارزان و بد آيفيت نخر 

 
آيد، براي  خوشبختي به آساني به دست نمي 
 .دست آوردن آن بايد سخت تالش آنيبه 
 

يك پيشنهاد خوب را از هر آسي آه باشد  
 .بپذير

 
آموز نيازمند آمك آن تا در  به يك دانش 

 .اردوهاي تابستاني شرآت آند



آاري را آه بايد انجام دهي با شادي و نشاط  
 .انجام بده

 
دائمأ در انتظار رسيدن الهامات نويد بخش  
ن، آنها خود به سراغت خواهند تو تالش آ. نباش
 .آمد

 
 .شنوي باور نكن هر چه را آه مي 

 
 .تمام دارائيت را خرج نكن 

 
گويي دوستت دارم اين را  وقتي به آسي مي 

 .در عمل نشان بده
 

گويي متأسفم به چشمان طرف  وقتي مي 
 .مقابل نگاه آن



در دبيرستان طوري رفتار آن آه روز جشن  
 .ها را به تو محول آنند اجراي برنامهالتحصيلي  فارغ

 
پيش از ازدواج حداقل شش ماه با همسرت  

 .نامزد باش
  
بدون فخر فروشي شاهد پيروزي را در آغوش  
 .بگير

 
خوري عذر و بهانه  وقتي در آاري شكست مي 
 .نياور

 
هاي خود را مورد بررسي و تجديد نظر  ديدگاه 

 مردم به آن توجه اين تنها چيزي است آه. قرار بده
 .دارند



روي و شب را آنجا  وقتي به مسافرت مي 
خواهي ماند، يك حوله حمام و يك بالش نرم و 

 .راحت با خودت ببر
 

 .منزلت را در طبقات باالي آپارتمان انتخاب آن 
 

اگر خواستي آسي را خوب بشناسي،  
به اين ترتيب چيزهاي زيادي . دوستانش را ببين

 .هي فهميداش خوا درباره
 

: گويند سعي آن از آن افرادي نباشي آه مي 
 »آماده، هدف، آتش«
 

سعي آن هر آاري را قبل از موعد مقرر به  
 .انجام برساني



بيني آسي آارهاي آوچك را به  وقتي مي 
دهد، مسؤوليت آارهاي بزرگتر را  خوبي انجام مي
 .به او واگذار آن

 
 .سعي آن بيشتر مطالعه آني 

 
 .تر تلويزيون تماشا آنآم 

 
به خاطر داشته باش چيزي آه مهم است  

 .ارزش آاالست نه قيمت روي آن
  
از آن به  آيد وقتي شانس به سراغت مي 

 .گرمي استقبال آن
 

يادت باشد هر چه بيشتر بداني آمتر خواهي  
 .ترسيد

  



وقتي در رستوران پيشخدمتي از تو پذيرايي  
تن انعام مناسبي به مناسبي آرد، قبل از رف

از : همراه يادداشتي با اين مضمون برايش بگذار
تان متشكرم، غذاي امروز  العاده پذيرايي فوق

 .خاطره خوبي از اينجا برايم باقي گذاشت
 

گانه بخر، آنها را بخوان و به  سه آتاب خوب بچه 
 .يك پسر بچه هديه آن

 
آني  وقتي به محل جديدي نقل مكان مي 

 .ها معرفي آن به همسايهخودت را 
 

روي به  وقتي به ديدن دوست بيمار خود مي 
ياد داشته باش آه اميد دادن و تقويت افكار مثبت 

 .ترين داروست براي او قوي



بيني آه خيلي دلت  وقتي چيزي را مي 
خواهد مال تو باشد به خاطر مقدار آمي پول  مي

 .آن را از دست نده
 

 .ندت باشيسعي آن بهترين معلم فرز 
 

بعضي آارها را فقط بايد انجام داد، بعضي را  
بايد بهتر از گذشته انجام داد و برخي ديگر را نيازي 

به انجام دادن نيست، سعي آن فرق بين آنها را 
 .تشخيص دهي

  
نردبان، سيم رابط و شلنگ را هميشه بلندتر از  

 .مقدار مورد نياز بخر
  
كالت بزرگ هاي آوچك را با مش ناراحتي 

 .اشتباه نكن



وقتي در مقابل جمعي از تو خواستند آه دعا  
 .آني فورأ اين آار را بكن

  
به مردمي آه شغل دشواري دارند بيشتر  

 .احترام بگذار
  
خواهي آسي را نصيحت آني، اول  اگر مي 

 .خودت به آن عمل آن
 

هر وقت فرصت آردي، دست فرزندت را در  
زماني خواهد رسيد آه او به زودي . دست بگير

 .اجازه اين آار را به تو نخواهد داد
  
آني، اول به  وقتي غذاي نذري را تقسيم مي 

 .آسي آه آن را پخته است تعارف آن



سعي آن زندگي خوب و پر افتخاري داشته  
آني از  باشي تا بعدها آه به گذشته فكر مي

 .يادآوري آن لذت ببري
 

ك شده است شيشه عسلي را آه چسبنا 
 .قبل از گذاشتن در قفسه تميز آن

  
هر سال يك اثر هنري بخر، حتي اگر آاري  

آموز  مانند نقاشي رنگ و روغن يك دانش
 .دبيرستاني باشد

 
 .چند تردستي آوچك ياد بگير 
  
فكر نكن مردمي آه در حرفه خود باالترين مقام  

 .دانند را دارند همه چيز را مي
 



ان، بشقاب و به طور آلي سعي آن از فنج 
 .ظروف پالستيكي آمتر استفاده آني

  
سعي آن در زندگي برنامه مشخصي داشته  

اما اگر اتفاق عجيب و . باشي و هدفت را بداني
اي هم پيش آمد، از خودت انعطاف  غير منتظره
 .نشان بده

 
 .ماشيني بخر آه سقف آفتابگير داشته باشد 
  
ممكن . دست نگيرهاي گرانقيمت به  چمدان 

 .است توجه دزدان را به خود جلب آند
 

هنگام مسافرت با هواپيما اسناد مهم و  
باارزش را به قسمت باربري تحويل نده و همراه 

 .خودت به داخل هواپيما ببر
 



 .ات را مخفي نگهدار افكار محرمانه 
 

در يك شب سرد آتت را روي دوش همسرت  
 .بينداز
  
ه مشتاق ديدارش بودي وقتي فردي را آ 

مالقات آردي لبخند بزن خودت را معرفي آن و 
 .ام تا به حال سعادت ديدار شما را نداشته: بگو

 
ماهي يكبار غذاهاي مفصل و آامل بخور،  

 .هربار در يك رستوران
  
هميشه متواضع و مؤدب باش، اما به آسي  

 .اجازه نده به تو دستور غير منطقي بدهد
 

. ر ورزش شنا روي زمين را انجام بدهروزي صدبا 
 .پنجاه بار صبح و پنجاه بار عصر



سعي آن خانه و محل آارت سالم و بدون دود  
 .سيگار باشد

  
روي دو نوار الستيكي  هنگام ماهيگيري يا پياده 

ضخيم به دور آيف پولت ببند تا از افتادن آن 
 .جلوگيري شود

 
 شفاهي قراردادهاي. معامالتت را مكتوب آن 

 .اعتباري ندارند
  
هرگز با آسي آه سابقه به دادگاه آشيدن  

 .مردم را دارد معامله نكن
 

بگذار طبع ماجراجويت هراز گاهي بر  
 .احساسات ديگرت پيروز شود

  



ات عكس داشته باش و  از شخص مورد عالقه 
 .به عنوان يادگاري در صفحات آتابت نگه دار

 
هامت و خونسردي مراقب باش آه هيچگاه ش 

 .خود را از دست ندهي
  
 .هميشه و در همه حال به خدا توآل آن 
  
با تلفن زدن به يكي از دوستان قديمي او را  

 .خوشحال آن
 

 .با مدرسه فرزندت در ارتباط باش 
  
براي همسرت يك حامي، يك دوست و يك  

 .پناهگاه باش
 



 هر سال روز تولد فرزندانت يك جلد آتاب از 
. يكي از آثار آالسيك و برجسته به آنان هديه آن

تواني اين آار را از همان اولين سال تولدشان  مي
 .آغاز آني

 
هاي لباس همسرت را هميشه همراه  اندازه 

 .داشته باش
 

هيچوقت در تعطيالت آخر هفته به فكر  
 .هايت نباش بدهي

 
سعي آن خودت بر آارهايت نظارت داشته  

 به اندازه خودت به آارت اهميت هيچ آس. باشي
 .نخواهد داد

 
 .اي نظر منفي نده تا آل ماجرا را نشنيده 



در يك مهماني شام اگر خيلي اصرار آردند  
 .براي بار دوم غذا بكش ولي براي بار سوم نه

 
هرگز در حضور ديگران همسر و فرزندانت را  

 .تحقير نكن
 

 .هيچگاه رفتارهاي نامعقول را نپذير 
 

تا وقتي آه تمام افرادي آه در ماشين هستند  
 .اند، حرآت نكن پياده نشده

 
تواني در خانه درست آني را در  غذايي آه مي 

 .رستوران سفارش نده
 

 .روز تولد همسرت براي مادرش گل بفرست 
 



ات بنويس و از  اي به نويسنده مورد عالقه نامه 
 .آارهايش تعريف آن

 
 به -دهي   از دست ميوقتي خونسرديت را 

 .فورأ عذرخواهي آن -خصوص در مورد فرزندانت
 

نامزدي الماس  براي نامزدت بهترين حلقه 
نشان را آه توانايي خريدش را داري بخر و به او 

 .هديه آن
 

پيش از انجام سخنراني، تمام توجهت به  
 به عكس. مطالبي باشد آه ارائه خواهي داد

 .العمل مردم فكر نكن
 

به حق و حقوقت بيش از حد اهميت نده زيرا  
 .گردد باعث تغيير در رفتارت مي

 



 .نگذار رؤياهايت به خيالبافي تبديل شوند 
 

ايجاد جوي پرمحبت و صميمي در خانه بسيار  
اي سرشار ز آرامش  سعي آن خانه. مهم است

 .داشته باشي
 

يادت باشد آه پس از يك خواب راحت شبانه  
 .رسد  به نظر ميهمه چيز بهتر

 
هيچ وقت از آلمه محكم براي توصيف چيزي  

 .جز دندان عقل استفاده نكن
 

ات را بيمه آني،  خواهي وسايل خانه وقتي مي 
ها را  ها و آمد قفسه. از همه چيز فيلمبرداري آن

فراموش نكن و فيلم را در صندوق امانات بانك 
 .نگهداري آن

 



 .نگهداريسعي آن هميشه اتاقت را مرتب  
 

هميشه يك ماشين تراشي جداگانه براي  
 .مسافرت داشته باش

 
بدان آه شيوه گفتن هر مطلبي به اندازه  

 .محتواي آن اهميت دارد
 

سعي آن هنگام مطالعه، متن آتاب را خوب  
 .درك آني

 
سعي آن هميشه زود به بازار بروي چون  

 .رسند اجناس خوب معموأل زودتر به فروش مي
 

 .آاران را در حين آار تماشا آن سنگ 
 

 .ورز را در مزرعه تماشا آناشخم زدن يك آش 



بدان آه ميزان ثروت يك مرد از سر و وضع  
 .همسرش پيداست

 
بيني چند نفر از يكديگر عكس  وقتي مي 
 گيرند پيشنهاد آن از آنها يك عكس دسته مي

 .جمعي بگيري
 

 آني به وقتي با همسرت جر و بحث مي 
ها را  مسائل و مشكالت موجود بپرداز و گذشته

 .فراموش آن
 

يادت باشد آه خالء موجود در قلب را با پول  
 .توان پر آرد نمي

 
سعي آن با انجام آارهاي مهم و دشوار  

 .مشهور شوي



يك عروسك و يك دست لباس دوران آودآي و  
ي دبيرستانت را هميشه براي خودت اه آتاب
 .نگهدار

 
دوست خوب، سالمتي و ازدواج موفق خود قدر  

 .را بدان
 

براي مهماني شام ازدواجت پيراهن جديدي  
بخر، فقط يكبار از آن استفاده آن ولي براي 

 .هميشه نگهش دار
  
وقتي در خيابان راهت را گم آردي، از پرسيدن  

 .مسير از ديگران خجالت نكش
 

هميشه دو بسته دستمال و دو حلقه فيلم  
 . يكي آافي نيست.بخر



وظايفت را از روي ميل و رغبت انجام بده، نه از  
شود نزد آارفرمايت  اين امر سبب مي. روي اجبار

 .ارزش پيدا آني
  
فراموش نكن آه داشتن يك همراه خوب راه را  

 .آند تر مي براي رسيدن به هدف آوتاه
 

نويسي  هايي را آه براي همسرت مي نامه 
 .نها از خودنويس استفاده آنبراي آ. تايپ نكن

 
قبل از خريدن مبل يا صندلي راحتي براي چند  

 .دقيقه روي آن بنشين
  
انتقاد را مانند تحسين . حساس و زودرنج نباش 
 .بپذير

 



سعي آن هر روزت همراه با پيشرفت و ترقي  
 .باشد

 
بعضي غذاها . هيچ وقت در رستوران جگر نخور 

 .ست آردرا فقط بايد در خانه در
 

پردازي به طور  هايي را آه مي مبلغ ماليات 
 .آامل و دقيق بنويس

 
 .ات را مرتب آن هر هفته يكي از آمدهاي خانه 

 
اين . علم و دانش خود را با ديگران تقسيم آن 

 .بهترين راه براي باقي گذاشتن نام نيك است
 

 .با طبيعت مهربان باش 
 



براي شرآتي آه آارفرمايش شخص  
 .مشكوآي است آار نكن

 
بندي فراموش   ميدادوقتي با پيمانكاران قرار 

نكن آه قيد آني در صورت پايان نيافتن آار در 
 .موعد مقرر بايد خسارت بپردازند

 
 .در اوقات فراغت به مطالعه مجله بپرداز 

 
نشاني يا  وقتي آنار يك پليس، يك مأمور آتش 

قدر زحماتي ايستي به آنها بگو آه  يك پزشك مي
 .داني آشند مي را آه آنها براي مردم و جامعه مي

 
وقت و انرژيت را صرف خالقيت و ابتكار آن، نه  
 .انتقاد



ات برو، خود را به مدير  به دبيرستان قديمي 
معرفي آن و بخواه آه در صورت امكان در چند 

 .آالس شرآت آني
ها و موتور  هاي تفريحي، دوچرخه مراقب قايق 
 ممكن است در يك لحظه درس. ها باش لتسيك

 .اموز، ولي دردناآي به تو بدهند هاي عبرت
 

 ديگران هرطور با تو رفتار آنند سعي آن 
اجازه نده آه ديگران طرز . رفتارت مؤدبانه باشد

 .رفتار تو را با شيوه برخورد خود تغيير بدهند
 

بگذار فرزندانت ببينند براي همسرت چه  
به اين طريق آنها . دهي  ميآارهايي انجام

فهمند چقدر همسرت را دوست داري و برايش  مي
 .ارزش قائل هستي



اين . خري عكس بگير از هر ماشيني آه مي 
ها در آينده خاطرات جالبي را برايت زنده  عكس

 .خواهند آرد
 

 ها يا آاميون هايت پشت وانت اجازه نده بچه 
 .وندآنند سوار ش هايي آه با سرعت حرآت مي

 
وقتي براي شام به رستوراني دعوت شدي  

 .غذايي گرانتر از ميزبان سفارش نده
 

وقتي آسي قصد پرداخت بدهيش را دارد و  
بگو حاال بهترين موقع » حاال يا بعد؟«پرسد  مي
 .است

 
هر روزت را با مهترين آاري آه بايد انجام دهي  

شروع آن و آارهاي آم اهميت را به بعد موآول 
 .آن



قبل از اينكه بخواهي براي آسي بدون  
مردم اغلب . دستمزد آار آني آمي فكر آن

اند قائل  ارزشي براي آاري آه برايش پول نپرداخته
 .نيستند

 
 .هيچگاه پول نقد را براي زمان طوالني نگه ندار 

 
هرگز سعي نكن چاقويي را آه در حال افتادن  

 .است با دست بگيري
 

آني   آه از آن استفاده نميهيچوقت چيزي را 
 .نخر

 
مشكالت بزرگ را به بعد موآول آردن، حل آنها  

 .آند تر نمي را ساده
 



به محض اينكه عكسي را چاپ آردي، تاريخ و  
 .نام افراد غير فاميل را در پشت آن بنويس

 
به يك آودك آمك آن تا باغچه آوچكي براي  

 .خودش درست آند
 

.  را فراموش نكنهيچ گاه دعا و نيايش 
 نيرويي غير قابل وصف در آن نهفته است

 
در جاهايي آه گمرك اجازه وارد آردن بيش از  

دهد حتي يازده قلم هم  ده قلم جنس را نمي
 .همراه نداشته باش

 
در مجالس و جلسات به آساني آه تازه از راه  
 .رسند نگاه آن مي

 



ي وارسبا پاهاي برهنه دوچرخه سواري و موتور 
 .نكن

 
بنديش باز  رسد قبأل بسته چيزي آه به نظر مي 

  .شده است را نخر
 

در مورد مسائل مالي و شخصي با آسي  
مگر آنكه احساس آني اين آار واقعأ . صحبت نكن
 .ضروري است

  
در آارهاي تجاري شريكت را همانطور انتخاب  

. آني آن آه همبازيت را در تنيس انتخاب مي
 مواردي آه تو ضعيف هستي قوي شريكت بايد در

 .باشد
 

 .از آليدهاي مهم چند عدد داشته باش 



وقتي در تعطيالت هستي زياد مطالعه آن و  
 .آنچه را آه در رابطه با آارت است آنار بگذار

  
يادت باشد آنچه آه صحيح است هميشه مورد  

عالقه همگان نيست و آنچه آه مورد عالقه 
 .نيستهمگان است هميشه صحيح 

  
قبل از خريد خانه يا اجاره آپارتمان شيرهاي آب  

 .و دوش حمام را باز آن و فشار آب را امتحان آن
  
هميشه مدت طي آردن مسيرت را پانزده  

 .دقيقه بيشتر تخمين بزن
 

يك هفته قبل از يك مصاحبه مهم موهايت را  
 .اصالح آن

 



 آني اگر واقعأ راحت باشد آفشي آه به پا مي 
ي خواهي پبه محض پوشيدن آن به اين موضوع 

بعد از مدتي استفاده «:اگر فروشنده بگويد. برد
تان خواهد  ها جا باز خواهند آرد و اندازه آفش
 .اين حرف را باور نكن» شد
  
ات  حداقل دو روز پيش از مراسم عروسي 

 .جشن پايان دوران مجردي را برپا آن
 

دم هميشه سعي آن باعث پيشرفت مر 
 .شوي

 
آند  وقتي آسي از تو تعريف و تمجيد مي 

هايش فقط  حرفش را قطع آن و در پايان صحبت
 »متشكرم«: بگو

 



ها و  به ياد داشته باش آه همواره عشق 
 .هاي بزرگ با مخاطره همراه هستند موفقيت

 
. هيچوقت زياده از حد از فرزندانت مواظبت نكن 

 .اين آار وظيفه خودشان است
  
 .ك صندلي راحت را به مطالعه اختصاص بدهي 

 
 .يك سري چاقوي خوب آشپزخانه بخر 
  
چه در زندگي و چه در آار سعي آن بيش از  

 .حد خود را به خطر نيندازي
 

 .هايت را مسواك بزن هر شب دندان 
 

در مورد چيزي آه امكان از دست دادنش  
 .هست مخاطره نكن



ش در حال هيچوقت به يك مرد نگو موهاي 
 .داند خودش اين را مي. ريختن است

 
نحوه آار آردن با چرخ خياطي، اتو بخار و  

 .دستگاه قهوه جوش را ياد بگير
 

فراموش نكن آه قيمت خرده فروشي اجناس  
 .فروشي آنها تفاوت دارد با قيمت عمده

 
بچه من هرگز چنين آاري  «: هيچوقت نگو 
 »آند نمي

 
اي  يي آه هيچوقت نديدهسالي يكبار به جاها 
 .برو
 

در رستوراني آه خيلي مجهز نيست استيك  
 .سفارش نده



يادت باشد آه تاوان ناداني را بايد به بهاي  
 .سنگيني بپردازي

 
در آشپزخانه و اتاق خواب هميشه شمع و  

آبريت داشته باش تا موقع خاموشي دچار مشكل 
 .نشوي

 
اي از   آه زندهاگر درآمد بااليي داري تا زماني 

 اين . آن در جهت آمك به ديگران استفاده آن
 .بهترين راه استفاده از ثروت است

 
اين . شود گوش بده به انتقاداتي آه از تو مي 

انتقادات باعث باال رفتن دقت و افزايش قدرت 
 .شود خالقيتت مي

 



: هيچوقت به آسي آه غم سنگيني دارد نگو 
ون در واقع چ» .دانم چه حالي داري مي«

 .داني نمي
 

يادت باشد گاهي اوقات به دست نياوردن آنچه  
 .خواهي نوعي شانس و اقبال است مي

 
يادت باشد بسياري از خطرات و مشكالت  

 .زاييده شك و ترديد هستند
 

وقتي به دنبال حق و حقوقت هستي وظايف و  
 .هايت را فراموش نكن مسؤوليت

 
ادن به ديگران فراموش نكن آه لذت هديه د 

 .بيشتر از هديه گرفتن است



وقتي به تو پيشنهاد دادند در دفتري آار آني  
اي ندارد پيش از پذيرفتن آن خوب  آه هيچ پنجره

 .فكر آن
 

هايي آه مالقات  به ياد داشته باش همه آدم 
به من «: گويد آني در خود حسي دارند آه مي مي

ودن توجه آن و در من احساس بزرگي و مهم ب
 »ايجاد آن

 
اين . آارت را بهتر از هر آس ديگر انجام بده 

 .بهترين راه براي ايجاد امنيت شغلي است
 

روي سعي آن  روي طوالني مي وقتي به پياده 
 .ردپايي از خود به جا بگذاري

 
هيچوقت در اماآن عمومي از حسابداران، وآال  

 .يا پزشكان سؤاالت تخصصي نپرس



را به نحو شايسته براي تو وقتي آسي آاري  
انجام مي دهد نامه اي براي رئيسش بنويس و او را 

 .در جريان بگذار
 

اگر شنيدي يكي از دوستانت بيمار است از او  
 .بگذار اول خودش بگويد. چيزي نپرس

 
هر وقت به هتل مي روي يك المپ صد وات با  

 .خودت ببر تا بتواني راحت مطالعه آني
 

 پول قرض مي دهي اطمينان وقتي به آسي 
حاصل آن آه به خود او بيشتر از پولي ه قرض 

 .داده اي اطمينان داري
 

اگر اسب و مهمتر از آن زندگي تو را بر زمين  
 .زد، تالش آن دوباره بلند شوي



وقتي خيلي شاد و راضي هستي الزم نيست  
خيلي ها از اين آار . آن را به وضوح نشان دهي

 .خوششان نمي آيد
 

اگر آسي تو را پشت خط گذاشت تا به تلفن  
 .ديگري پاسخ دهد تلفن را قطع آن

 
اين حقيقت را بپذير آه گرچه ممكن است در  

خيلي موارد حق با تو باشد ولي گاهي اوقات هم 
 .امكان دارد اشتباه آني

 
هر چند وقت يكبار از خودت بپرس آه اگر  

 دي؟مسئله پول نبود چه آاري انجام مي دا
 

تا تمام قوانين را ياد نگرفته اي حق نداري  
 .قانوني را زير پا بگذاري



مهم نيست چه سني داري، هنگام سالم  
 .آردن مادرت را در آغوش بگير

 
برنامه هاي علمي تلويزيون را تماشا آن تا افق  

 .ديدت بازتر شود
 

روي ظرف غذايي آه براي فرزندت مي گذاري  
 .يز بنويسيادداشتي محبت آم

 
هر آسي را آه سعي مي آند از نظر جسمي  

 .يا روحي پيشرفت آند تشويق آن
 

يادت باشد آه نيمي از شادي موفقيت و  
 .پيروزي در صبر و شكيبايي است

 
 .از فعاليت هاي هالل احمر حمايت آن 



خودت را به مبارزه بطلب و اهداف بزرگ داشته  
 .باش

 
يار مؤدبانه رفتار سعي آن با افراد مسن بس 

 .آني و صبور باشي
 

يادت باشد بهترين رابطه بين تو و همسرت  
زماني است آه ميزان عشق و عالقه تان به هم 

 .بيش از ميزان نيازتان به يكديگر باشد
 

من مشكلي «: وقتي احتياج به آمك داري بگو 
 »دارم، مي شود لطف آنيد و آمكم آنيد؟

 
. ندگيت همكاري آنبا مقامات دولتي محل ز 

سياست مهمتر از اين است به ياد داشته باش آه 
 .آه تنها به سياستمداران واگذار شود



به مالقات دوستان و بستگاني آه در  
الزم نيست . بيمارستان بستري هستند برو
 .بيشتر از چند دقيقه آنجا بماني

 
هيچوقت شرافت خود را به پول، قدرت يا  

 .شهرت نفروش
 

به آسي محبتي آرده اي و يا عمل اگر  
سخاوتمندانه اي در مورد او انجام داده اي الزم 

به مردم آمك آن و . نيست به او يادآوري آني
 .خيلي زود فراوشش آن

 
به فرزندانت آمك آن از هجده سالگي به بعد  

 .خودشان به حساب هاي بانكي شان برسند
 

وقتي مي خواهي جايي را رنگ بزني  
 .ي آهنه بپوشلباس ها



 .هرگز به خاطر وطن پرستي شرمسار نباش 
 

هيچوقت به خاطر اشك هاي صادقانه ايكه  
 .مي ريزي شرمسار نباش

 
هرگز به خاطر خنده هاي بسيار بلند يا آوازهاي  

 .بسيار شاد خجالت نكش
 

هر چند وقت يكبار دآوراسيون خانه ات را عوض  
 .آن

 
بعضي .  نكنهميشه به حافظه ات اطمينان 

 .چيزها را بنويس
 

وقتي به شدت عصباني شدي دست هايت را  
 .در جيب هايت بگذار



تمام تالش هايت را بكن تا حقوق معلمان خوب  
 .را باال ببري

 
هنگامي آه از اتومبيل پياده مي شوي و  

 .نوجواني در آن تنها مي ماند حتمأ سويچ را بردار
 

 يك دسته گل فكر نكن فرستادن يك هديه يا 
 .مي تواند نبودنت را جبران آند

 
وقتي در راه مسافرت، هنگام ناهاربه شهري  

مي رسي رستوراني را آه در ميدان شهر است 
 .انتخاب آن

 
يادت باشد تا زماني آه تن به مخاطره ندهي  

 .هيچ اتفاق مهمي نمي افتد



راستگويي خيلي سخت است، اما بدان آه  
 انتقاد از ديگران عواقب بسيار آوچك ترين دروغ در

 .بدي را به بار مي آورد
 

هيچوقت جنس بسيار گران را بدون چانه زدن  
 .نخر

 
وقتي فرزندانت به يادگيري موسيقي عالقه  

 .دارند براي آنها بهترين ساز را بخر
 

موفقيت خود را با چيزهايي آه براي رسيدن به  
 .آن از دست داده اي بسنج

 
 .ارت حتي يك مداد هم قرض نكناز محل آ 

 
يك روز در شهر خودت همراه تور از جاهاي  

 .تماشايي ديدن آن



 .شجاعت را با حماقت اشتباه نكن 
 

 .مهرباني را با ضعف اشتباه نكن 
 

 .هميشه اول به سؤاالت آسان جواب بده 
 

هيچوقت در محل آار در مورد مشكالت  
 .خانوادگي ات صحبت نكن

 
 خانه و محل آارت محيطي سالم و سعي آن 

 .بدون دود سيگار باشد
 

بگذار بعضي مسائل هميشه پوشيده و مخفي  
 .بماند

 
 .هيچوقت از وسوسه شيطان غافل نباش 



ده درصد از زندگي « : اين جمله يادت باشد 
مسائلي است آه براي من اتفاق مي افتد و نود 

 ».درصد آن نحوه رويارويي من با آنهاست
 

. به مسافرت برو و جاهايي را آه نديده اي ببين 
 .اما فراموش نكن آه ديدت را هم وسيع آني

 
وقتي آت و شلوار تيره به تن داري شيريني  

 .شكري نخور
 

قبل از رفتن به خانه اقوام و دوستان حتمأ به  
 .آنها تلفن بزن

 
وقتي دوستانت به تو پيشنهاد آمك مي دهند  

 .ذيرپيشنهادشان را بپ



هرگز با اين فكر آه تنها از عهده آارهاي آوچك  
. برمي آيي از انجام آارهاي مهم و بزرگ غافل نشو

 .آنچه را آه در توانت هست به آار ببند
 

. از هر هديه اي آه به تو مي دهند قدرداني آن 
 .مهم نيست چه اندازه باشد

 
هر چند وقت يكبار بد نيست لقمه اي بزرگتر از  

 . برداريدهانت
 

به ياد داشته باش آه شخصيت تو در واقع  
 .تعيين آننده سرنوشت توست

 
براي موفق بودن در عشق و زندگي، ترس و  

 .ترديد به دل راه نده
 



حتي يك ثانيه تأمل هم . هيچ وقت شتاب نكن 
 .مي تواند سبب موفقيت شود

 
 .هميشه بيش از حد نياز آماده و مهيا باش 

 
 آوچك ارزان قيمت بخر و هر جا يك دوربين 

 .مي روي ن را به همراه داشته باش
 

سعي آن دست دادنت مانند يك قرارداد امضاء  
 .شده معتبر باشد

 
بهترين نامه هاي تجاري را آه به دستت  

 .مي رسد نگهدار و در پرونده بگذار
 

هميشه خالصه متن سخنانت را بعد از  
 .آنسخنراني ارائه بده نه قبل از 



هرقدر هم جنسي را دوست داشته باشيآن را  
 .از يك فروشنده بي نزاآت نخر

 
. نگراني، آسايش و آرامش را سلب مي آند 

وقتي مسئله اي تو را ناراحت مي آند و باعث 
نگراني ات مي شود، قبل از خواب آارهايي را آه 

مي تواني روز بعد براي حل ن انجام دهي 
 .يادداشت آن

 
پيدا آردنش در ميان .  رنگ روشن بخرچتري با 

چترهاي مشكي آسان است و به روزهاي غمگين 
 .باراني شادي و نشاط مي بخشد

 
مردم را به خاطر نيروي قضاوت و داوري شان  

 .استخدام آن نه به خاطر ميزان استعدادشان
 



به آسي عشق بورز آه لياقتش را داشته  
 .باشد

 
برو آه بتواني هر چند وقت يكبار به جايي  

 .صداي بسته شدن درهاي چوبي را بشنوي
 

براي پاسخ خود دليل منطقي و قانع آننده  
 .بياور

 
اگر مي خواهي سالي خوب و پربار داشته  

باشي از همان اولين روز سال تالش خود را آغاز 
 .آن

 
براي فرزندانت اسباب بازي هايي بخر آه با  

 . باترينيروي تخيل آنها آار آند نه با



بدان آه شخصيت فرزندت مانند سوپ مقوي و  
هر دو در خانه درست مي شوند و . خوشمزه است
 .شكل مي گيرند

 
 .هيچوقت رستوران باز نكن 

 
وقتي چيزي را فقط براي يكبار در عمرت  

مي خري مرغوب ترين و گران ترين نوعش را انتخاب 
 .آن

 
داز بالفاصله پس از ازدواج شروع به پس ان 

 .مخارج تحصيلي فرزندانت آن
 

تعصبي را آه بر اساس نژاد، جنسيت يا سن  
 باشد هرگز نپذير



وقتي با هواپيما سفر مي آني سعي آن تا  
جايي آه ممكن است نزديك درب خروج اضطراري 

 .در اين صورت امكان نجات بيشتر است. بنشيني
 

به ياد داشته باش آه آنار آمدن با مردم  
 .رصد موفقيت را تضمين مي آندهشتاد د

 
از لحظات زودگذر آن آمال . زندگي آوتاه است 

 .استفاده را بكن
 

به آارفرمايي آه به جاي تصميم گيري هاي  
قاطع جلسات متعدد ترتيب مي دهد نمي توان 

 .چندان خوش بين بود
 

بدون توجه به موقعيت سعي آن همرنگ  
 .اطرافيانت ظاهر شوي



مواقع اظطراري مقداري پول در هميشه براي  
 .آيف پولت پنهان آن

 
سعي آن حضورت در هر مجلسي سبب  

 .نشاط و شادي ديگران شود
 

از دانش آموزاني آه براي به دست آوردن مخارج  
درسي شان آدامس و آب نبات و خوراآي 

 .مي فروشند خريد آن
 

وقتي نياز به آمك داشتي در آمك خواستن از  
 .د نكنديگران تردي

 
 .از زندگي پوچ و بي هدف بپرهيز 

 
اگر از عهده انجام آارهاي مهم برمي آيي وقتت  

 .را صرف انجام آارهاي آم اهميت نكن



هميشه آسي هست آه از نظر رفتاري تو را  
پس سعي آن باعث گمراهي . الگو قرار دهد
 .ديگران نشوي

 
 .هميشه از تيم ملي آشورت حمايت آن 

 
 . آه دوستت دارند هرگز از ياد نبرآساني را 

 
 .هنگام تعطيالت به خانه برو 

 
 .اشتباهات و ضعف هاي خود را بزرگ جلوه نده 

 
 .به پدرت تلفن بزن 
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