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  .هر روز از سه نفر تعريف و تمجيد كن
 

  .ات نگهداري كن از يك حيوان در خانه
 

  .ا تماشا كنبار طلوع آفتاب رسالي يك حداقل 
 

  .تاريخ تولد ديگران را به ياد داشته باش
 

پرهيزهاي . (اش تذكر نده هرگز به كسي در مورد رژيم غذايي
  .)اش را به او يادآوري نكن غذايي

 



محكم و صميمانه دست بدهيد و به آرامي دست طرف مقابل را 
  .بفشاريد

 
  .در چشمان مردم نگاه كنيد

 
زياد استفاده » ممنونم«و » ارمسپاسگز«، »متشكرم« عباراتاز 
  .كن

 
  .بسيار استفاده كن» كنم خواهش مي«و » لطفاً« عباراتاز 
  



  .نوازندگي با يكي از ادوات موسيقي را ياد بگير
  

  .در حمام آواز بخوان
 

  .استفاده كن ،از ظروف غذاخوري خوب
 

  .هاي بازي ياد بگير بازي يا ترفند با ورق يك شعبده
 

  .هر بهار گل بكار
  



  .يك دستگاه ضبط و پخش موسيقي عالي داشته باش
  

  .قدم باش پيش» سالم گفتن«در 
 

  .هاي خودت زندگي كن با تكيه بر درآمد و توانايي
 

اي را كه در  قيمت سوار شو؛ ولي بهترين خانه هاي ارزان ماشين
  .توانت است، خريداري كن

 
  .هاي عالي بخر حتي اگر هرگز آنها را نخواهي خواند كتاب



  .خودت و ديگران را ببخش
 

  .سه جوك بامزه و مؤدبانه ياد بگير
  

  .زده بپوش هاي واكس كفش
 

  .هايت را با نخ دندان تميز كن دندان
 

ات  بدون هيچ دليلي جشن كوچكي براي خودت يا خانواده
  .بگير



هايت،  ها و توانايي هر وقت احساس كردي كه به خاطر فعاليت
وق را داري، آن را بالفاصله لياقت ترفيع شغلي يا اضافه حق

  .درخواست كن
  

  .نشيني نكن قدم باش و هرگز عقب در مبارزه محكم و ثابت
 

  .اي، به صاحبانشان برگردان چيزهايي را كه قرض گرفته ةهم
  

  .آموزشي شركت كن ةدر چند دور



خودت يك يا چند كالس آموزشي برگزار  هاي اساس توانايي بر
  .كن و در آنها تدريس كن

 
  .اي كه پاركينگ ندارد خريداري نكن گز خانههر

 
هاي دستفروش خريد كن؛ مهم نيست كه چه  گاهي از بچه

 .فروشند مي
 

  .ت ماشين روباز يا شاسي بلند بخرا يك بار در زندگي
 



گونه رفتار كن كه دوست داري با تو چنان رفتار  با ديگران آن
  .كنند

 
پن را از هم موتزارت و شو  ياد بگير تا موسيقي بتهوون،

  .تشخيص دهي
  

  .در روز تولد خود يك درخت بكار
 

  .هر سال دوبار خون اهدا كن
 



دوستان جديد براي خود پيدا كن؛ ولي دوستان قديمي را 
  .نگهدار و گرامي بدار

 
  .رازنگهدار باش

 
  .هاي ناگهاني زيادي بگير از محيط يا اطرافيانت عكس

 
  .وحش ببر يك بچه را به باغ

 
  .)شادي را به عقب نينداز( .ردن تأخير نكندر شادي ك



  .تعجيل كن» تقدير و تشكر«هاي  در نوشتن نامه
  

كسي مأيوس نشو؛ معجزات هر روز اتفاق  هرگز از هيچ
  .افتند مي

  
  .به معلمان احترام بگذار

  
  .نشاني و پليس احترام بگذار به مأموران آتش

  



  .قبل از هر غذا سپاسگزاري كن
  

وكار تلف  هاي تجارت و كسب يري حيلهوقتت را براي يادگ
  .وكار را ياد بگير نكن؛ در عوض تجارت و كسب

 
  .تمرين كن بر اعصابت مسلط باشي

  
شان هاي كه محصوالتشان را كنار زمين از كشاورزان و باغداراني

  .سبزيجات و ميوه بخرفروشند،  مي



  .بعد از استفاده، در خميردندان را ببند
  

  .ها را بيرون بگذار ند آشغالبدون اينكه ازت بخواه
 

  .بيش از حد در معرض آفتاب قرار نگير
  

كساني را كه دوستشان داري، با هداياي كوچك غيرمنتظره 
  .غافلگير كن

  



  .در انتخابات شركت كن و رأي بده
  

يت مسئول. از مقصر دانستن و سرزنش ديگران خودداري كن
  .بر عهده بگيرخود را  تا هر زمينه از زندگي

  
  .انداز كن درصد از درآمد خود را پس ده
  

هرگز دست كسي . (هميشه دستي را كه دراز شده است بپذير
  .)را پس نزن



  .هاي بد بهترين استفاده را بكن از موقعيت
  

انصاف،  ةچنان زندگي كنيد تا هر وقت فرزندانتان دربار
  .كنند، به ياد شما بيفتند راستي فكر ميمهرباني و 

  
ها و  هستيد، از يك نفر بخواهيد تا روزنامه وقتي خارج از شهر

آنها اولين چيزهايي هستند كه . هاي پستي شما را بردارد بسته
  .ممكن است دزديده شوند

  



  .اشتباهات خود را به گردن بگيريد
  

ستفاده از هوش و لطافت طبعت براي سرگرم كردن ديگران ا
  .كن نه براي دست انداختن آنان

  
طرفانه و عاري از  وقت بي اخبار هيچبه ياد داشته باش كه 

  .تعصب نيست
 

  .آموزش عكاسي شركت كن ةدر يك دور



 ةاي صبور باش و بوق نزن؛ به بقي هگير كرد وقتي در ترافيك
  .عبور بده ةها هم اجاز ماشين

  
ترين كيفيت را تقاضا كن و با كمال ميل بهايش  بهترين و عالي

  .را بپرداز
 

. ستي، وانمود كن كه هستيشجاع باش؛ حتي اگر شجاع ني
  .كس تفاوت آن را نخواهد فهميد هيچ

  



  .يك اشتباه را دوباره مرتكب نشو
  

  .سوت بزن
  

  .ها را پس از تنبيه كردن در آغوش بگير بچه
  

اي، به  هايي را كه در طي سه سال گذشته استفاده نكرده لباس
  .مؤسسات خيريه ببخش

  



  .ودت درست كنيياد بگير تا يك كاردستي زيبا با دستان خ
  

  .را فراموش نكن) سالگرد ازدواج مثل(هاي سالگرد  جشن
  

  .آلو بخارا يا آلو خشك بخور
  

خيريه شركت  ةهاي يك مؤسس خودت، در فعاليت ةدر جامع
  .كن و سخاوتمندانه با وقت و پول خود از آن حمايت كن

  



  .سواري كن دوچرخه
  

از آن به  چيز معاوضه نكن و تندرستي خودت را در قبال هيچ
   .خوبي محافظت كن

  
مواد مخدر مكن و با افراد معتاد و آلوده معاشرت  ةخود را آلود

  .مكن



بسيار كمي به  ةشود، حتي اگر عالق وقتي كاري به تو پيشنهاد مي
ند ها نب هرگز در را به روي فرصت. آن داري وارد مذاكره شو

  .آنها را ايجاد كني تا زماني كه خودت بتواني شخصاً
  

  .آرام برقص
  

به ياد داشته باش كه مهمترين چيز در تجارت و در روابط 
  .خانودگي، اعتماد است

  



  .آميز اجتناب كن نظرهاي طعنه از تذكرات و اظهار
  

  .همچشمي بپرهيز از چشم
  

  .هرگز كسي را تشويق نكن كه وكيل شود
  

حتي اگر از لحاظ مالي در وضعيت بسيار خوبي هستي، 
ه باشند و بخشي از كن تا درآمدي داشت هايت را وادار بچه

  .شان را خودشان پرداخت كننددانشگاه ةشهري



  .)كالً از دخانيات استفاده نكن( .سيگار نكش
  

حتي اگر از لحاظ مالي در وضعيت بسيار خوبي هستي، 
 ةته باشند و تمام حق بيمهايت را وادار كن تا درآمدي داش بچه

  .شان را خودشان بپردازنداتومبيل
  

هاي  اي، قوطي هاي شيشه هاي كهنه و قديمي، بطري روزنامه
حلبي و دورريزهاي پالستيكي را به مأموران بازيافت مواد 

  .تحويل دهيد



  .پس از استفاده از يخ، ظرف جايخي را دوباره از آب پر كن
  

تا كسي تو را در حالت مستي ) كاري مكن(هرگز اجازه نده 
  .ببيند

  
در . گذاري نكن ر بورس سرمايههرگز بيش از توان خودت د

گذاري كن كه اگر آن را از دست  اي سرمايه بورس به اندازه
  .دادي مشكلي برايت پيش نيايد

  



نود درصد از خوشبختي يا . همسرت را با دقت زياد انتخاب كن
  .بدبختي تو در زندگي، از اين تصميم ناشي خواهد شد

  
كني كه  در حق ديگران نيكي كن و عادت كن كاريهميشه 

  .هرگز متوجه نشوند كه اين نيكي از طرف چه كسي بوده است
  

در دانشگاه و  ءهايي كه براي تجديد ديدار اعضا در گردهمايي
  .شود، شركت كن ات برگزار مي يا مدرسه

  



هايتان را امانت دهيد كه هرگز نياز و  فقط آن دسته از كتاب
  .اي براي مراجعه به آنها نخواهيد داشت عالقه

  
ميشه چيز زيبايي نزديك خود و در معرض ديدت داشته ه

  .اي باشد باش؛ حتي اگر آن، شاخه گلي داخل گلداني شيشه
  

  .تايپ كردن را بياموز
  



هاي كوچك  افكار بزرگ در سر داشته باشيد، ولي از خوشي
  .متمتع شويد و لذت ببريد

  
  .اي كه عمر خودش را كرده است نخر هرگز وسيله

  
  .اي مالي را بياموزه خواندن گزارش

  
اند و بگو كه به  العاده هايت بگو كه آنها چقدر فوق اغلب به بچه

  .آنها اعتماد داري



فقط براي آسودگي و راحتي خودتان  اعتباريهاي  از كارت
  .استفاده بكنيد نه براي ابراز اعتبار خودتان

  
  .روي كنيد هر روز سي دقيقه تند و چابك پياده

  
ومال حسابي  ن را با يك ماساژ و مشتخودتا ،روز تولدتان
  .مهمان كنيد

  
  .هرگز كسي را فريب ندهيد و هرگز تقلب نكنيد



اي برايتان ندارد ولي بسيار  آن هزينه. بسيار لبخند بزنيد
  .گرانبها و باارزش است

 
، خوري هنگامي كه با گروهي از همكاران در بيرون غذا مي

  .آيند ن نوع غذا برميآ ةتهي ةغذايي سفارش بده كه همه از عهد
  
هايت را از طريق تلفن يا اينترنت و بدون مراجعه به  قبض ةمه

  .بانك پرداخت كن
  



  .حرمتي نكنيد و ناسزا مگوييد هرگز به مقدسات بي
  

اين كار را به . ها سي دقيقه زودتر بيدار شوي تصميم بگير صبح
ام با اين كار تو هفت روز و نيم به اي. مدت يك سال انجام بده

  .كني بيداري خود اضافه مي
  

انتظار نداشته باش كه ديگران به اندرزها و نظراتت گوش 
  .بدهند و تو را سرمشق و الگوي خود قرار دهند

  



تان را  هاي وحشي، پرندگان و درختان محل زندگي گل
  .بشناسيد

 
  .داشته باشيد نشاني كپسول آتشدر آشپزخانه و ماشينتان 

  
تاب مقدس دين خود را از آغاز تا يك سال وقت بگذار تا ك

  .پايان مطالعه كني
  

  .جلو درب آپارتمانت حفاظ فلزي محكمي نصب كن



خود را بنويس و هر وقت الزم  ةنام در هر سني هستي، وصيت
  .دانستي آن را مورد بازبيني قرار ده

  
  .قيمت نخر هاي گران نوشيدني، چمدان و يا ساعت

  
  .اع بريزدر چايي خود نبات و كمي عرق نعن

  
هاي مختلف جلوگيري از حاملگي اطالعات كاملي  روش ةردربا

  .كسب كن



  .خريد قايق مقاومت كن ةدر برابر وسوس
  

  .بايست و تابلوهاي تاريخي كنار جاده را بخوان
  

ها بعضي اوقات بسيار آرام در  فرصت. گوش دادن را ياد بگير
  .زنند مي

  
  .تعويض الستيك اتومبيل را ياد بگير

  



  .اع گره زدن و بستن كراوات و پاپيون را ياد بگيرانو
  

قبل از ورود به اتاقشان در . به خلوت فرزندانت احترام بگذار
  .بزن

  
ترين  هاي زيرتان از بهترين و با كيفيت دقت كنيد كه لباس

  .ها تهيه شده باشند جنس
  

  .نام افراد را به خاطر بسپار



. ت، معرفي كنخودت را به مدير بانكي كه حسابت در آن اس
  .خيلي مهم است كه او شخصاً شما را از نزديك بشناسد

  
آنجا را اشد كه بهنگام خروج از دستشويي و حمام حواست 

  .كني مانند قبل تميز و آراسته ترك مي
  

فرزندانت را به خاطر چيزي كه هستند مورد محبت قرار بده نه 
  .به خاطر چيزي كه تو دوست داري باشند

  



  .زان نخرابزارآالت ار
  

مهمي را كه برايش اتفاق افتاده است، بازگو  ةوقتي كسي واقع
، سعي نكن با تعريف خاطرات خودت روايت او را كند مي
  .بگذار با هيجان تعريف كند و لذت ببرد. اهميت جلوه بدهي كم

  
  .يك نفر را به بازي بولينگ ببر



ي مخف) بيرون اتومبيل(يك كليد اضافي در جايي از اتومبيلت 
كن براي مواقعي كه درهاي اتومبيل قفل است و تو به هر دليلي 

  .دسترسي به كليدهايت نداري
  

  .هاي كج خود را درست و مرتب كن دندان
  

  .ات را جرمگيري و سفيد كن هاي تيره دندان
  

  .ساعتت را پنج دقيقه جلوتر تنظيم كن



حقوقت، ده درصد بيشتر از آن چيزي كه  ةهنگام مذاكره دربار
  .خواهي درخواست كن مي

  
آن چيزي باشد كه آنها  ةشايد اميد هم. ديگران را نااميد نكن

  .دارند
  

  .هايت را به موقع پرداخت كن قبض
  

  .در يك گروه كوهنوردي عضو شو



كم نگراني به  ةكني، به خاطر سرماي ي را شروع ميوقتي كار
يك موهبت است نه يك و محدود كم  ةسرماي. خود راه مده

  .تواند تفكر خالقانه را تقويت كند چيز مثل آن نمي هيچ. مصيبت
  

قبل از اينكه به كسي كه تو را خشمگين كرده است پاسخ دهي، 
بسيار مهم است، قبل از  اگر قضيه واقعاً. يك ساعت آرام بگير

بگذار يك شب از ( .يك شب استراحت كنبه آن، واكنش 
  .)موضوع بگذرد



در زير تختخواب و همچنين  يك چراغ قوه با چند باتري اضافي
  .داشبورد ماشينت نگهدار ةدر جعب

  
  .ها اجازه بده كه آنها برنده شوند هنگام بازي با بچه

  
  .موقع غذا خوردن تلويزيون را خاموش كن

  
  .راهي اكيداً دوري كن هاي بين از غذاخوري

  



آن را  ةغذايي خود صرف نظر كن و هزين ةدر هفته از يك وعد
  .خياباني بده ةآواربه يك محتاج و 

  
  .در يك گروه كر آواز بخوان

  
  .كش خوب آشنا شو با يك وكيل، حسابدار و لوله

  
  .هاي رز كنار بگذار زماني را براي بوييدن گل

  



: مردم بايد چنين باشد ةفرضت دربار ياد داشته باش كه پيشبه 
  .گناه هستند نه بد و گناهكار مردم خوب و بي

  
شود، راست بايست و دستت  انده ميهنگامي كه سرود ملي خو

  .را روي قلبت بگذار
  

گير خود، خودداري  از گذاشتن پيغام جذاب و بامزه روي پيغام
  .انجام اين كار مقاومت كن ةكن و در مقابل وسوس

  



  .كمربند ايمني را ببنديد
  

اثت بگو كه ترين ور خود را بنويس و به نزديك ةنام وصيت
  .كجاست

      
زهاي مادي نخواه بلكه خواستار خردورزي و در دعاهايت چي

  .دالوري باش
  

  .و مهربان باشيدنازك  ولي دلو به دور از احساسات بين  واقع



پزشكي را به طور مرتب انجام  معاينات عمومي پزشكي و دندان
  .دهيد

  
  .ميز و محل كارتان را پاكيزه نگهداريد

  
تظره ماشين پشت سرت، روز غيرمن ةبا پرداخت عوارض رانند

  .آيندي را براي او ايجاد كن و خوش
  



شناس باش و پافشاري كن كه ديگران نيز در قبال تو  وقت
  .شناس باشند وقت

  
  .وقتت را با پاسخ دادن به منتقدانت تلف نكن

  
  .از افراد منفي دوري كن

  
به خاطر اينكه مال و منالي براي فرزندانت به ارث بگذاري، 

  .خساست و امساك نكن



چگونه بايد انجام شود؛ در عوض به آنها  كارينگو كه به مردم 
آنها اغلب با . بگو كه چه چيزي نياز است كه انجام شود

  .زده خواهند كرد شان تو را شگفت هاي خالقانه ها و روش حل راه
  

  .اصيل باش
  

  .پاكيزه باش
  

  .سياستمداران بدگمان باش و به آنان اعتماد مكن ةبه هم



خواهي انجام دهي، دست  نچه كه واقعاً ميهرگز از اعتقادت به آ
 ةياهاي بزرگ نيرومندتر از فردي با همؤر فردي با. برندار

  .حقايق است
  

فرزندانت را تشويق كن بعد از سن شانزده سالگي شغل 
  .وقتي داشته باشند پاره

  
  .بيش از اندازه مهربان باش

  



را اي بده؛ ولي براي بار سوم اين كار  به مردم فرصت دوباره
  .نكن

  
  .وقتي كه عصباني هستي كاري انجام مده

  
  .هر چيزي را كه قرار است امضا كني به دقت مطالعه كن

  
اهميت و نامربوط را تشخيص دهي و  ياد بگير تا چيزهاي بي

  .نظر كني پوشي و صرف سپس از آنها چشم



  .بهترين دوست همسرت باش
  

  .جا با تبعيض و تعصب مبارزه كن هميشه و همه
  

  .را خسته بكن ولي از پا نينداز خود
  

  .احساساتي و رومانتيك باش
  



كني و از  بگذار مردم بدانند كه تو از چه چيزهايي طرفداري مي
  .چه چيزهايي طرفداري نخواهي كرد

  
ت ا اي، از كار فعلي تا شغل جديدي براي خودت جور نكرده

  .دست نكش
  

اگر  .هرگز كارفرمايت را به خاطر كمي حقوقت نكوهش مكن
  .از كارت ناراضي هستي، از آن استعفا بده

  



  .ناپذير باش و بسيار سؤال كن يك كنجكاو سيري
  

هايشان بسنج نه با اندازه و  مردم را با اندازه و وسعت قلب
  .شان هاي بانكي وضعيت حساب

  
  .شناسي ترين فردي باش كه مي ترين و مشتاق مثبت

  
  .تعمير شيرآالت منزلت را ياد بگير ةنحو

  



ژست خوبي داشته باش و راسخ و با اعتماد به نفس وارد جايي 
  .شو

  
 ةرفتار مردم با يكديگر نشان دهند ةبه ياد داشته باش كه نحو
  .مسكوني است ةكيفيت و وضعيت يك منطق

  
  .چرب بنوش شير كم

  
  .نمك بسيار كم مصرف كنيد



  .گوشت قرمز كم بخوريد
  

نتان بهترين چيزها را توانيد براي فرزندا نگران نباشيد كه نمي
تدارك ببينيد؛ ولي براي آنها بهترين چيزهايي را كه در توانتان 

  .است مهيا كنيد
  

  .پاركومتر يك غريبه را كه منقضي شده است، شارژ كن



خودت را همراه با  ةيكي از غذاهاي محلي مورد عالق
جديدت ببر و او را  ةدستورالعمل پخت آن براي همساي

  .زده كن شگفت
  
اموش نكن كه بزرگترين نياز احساسي اشخاص اين است كه فر

  .از آنها قدرداني شود
  

روي  پياده .ها پارك كن ماشين ةدر مراكز خريد پشت سر بقي
  .ورزش خوبي است



هاي بازرگاني تلويزيون را تماشا نكن و كاالهايي را كه به  پيام
  .كند، خريداري مكن شدت تبليغ مي

  
  .خالي كنقلبت را از كينه و نفرت 

  
  .موجودات زنده احترام بگذار ةبه هم

  
اي، با مخزن سوخت پر  اي را كه قرض كرده وسايل نقليه

  .برگردان



هاي شما هماهنگي و مطابقت  كاري را انتخاب كنيد كه با ارزش
  .داشته باشد

  
اين يكي از . براي كارفرمايت بهترين نيروي انساني باش

  .تواني انجام دهي ميهايي است كه  گذاري بهترين سرمايه
  

مدت و بلندمدت داشته باشيد و آنها را روي كاغذ  اهداف كوتاه
  .بنويسيد



شود، حضور  هايي كه براي امور خيريه برگزار مي در بازارچه
  .داشته باش و چيزي خريداري كن

  
  .با سرعت مجاز رانندگي كن

  
  .خود را به خودسازي و بهبود مستمر و پايدار متعهد كنيد

  
  .عيب و نقص باشد تا آداب و رفتارت كامل و بي بكوش

  



  .ات دانه بپاش در زمستان براي پرندگان پارك نزديك خانه
  

. مگذار زنگ تلفن لحظات مهم و باارزش تو را از هم بگسلد
  .گيرندگان تلفن براي راحتي و آسودگي تو است نه تماس

  
» متشكرم«وقتي كسي از شما تعريف كرد، تنها پاسخ شما يك 

  .مخلصانه و صميمانه است
  



. اشتباهات گذشته هدر ندهيد ةوقتتان را با غصه خوردن دربار
  .از آنها ياد بگيريد و سپس فراموششان كنيد

  
اگر در تصميم خود قاطع نيستيد، الكي با جنس مخالف رابطه 

قدر وقت را بدانيد و به احساسات، عواطف و . برقرار نكنيد
  .ريدها احترام بگذا شخصيت انسان

  
. در مورد مسائل كاري و تجاري داخل آسانسور صحبت نكنيد

  .ممكن است كسي استراق سمع كند و شما هرگز ندانيد



در اين . براي خريد مواد غذايي اقدام نكن ،اي وقتي گرسنه
  .حالت مطمئناً بيش از حد نياز خريد خواهي كرد

  
  .يدتحسين و تمجيد از كسي را علناً و در معرض عام انجام ده

  
اي كه جامعه نيازي به آن ندارد و يا  تخصص در رشتهبدان 
  .باشد اي كه داراي اهميت كمي است، كاري بيهوده مي رشته

  



تر  آن عميق ةپيش از آنكه رازي را به يك دوست بگويي، دربار
  .تر فكر كن و دقيق

  
  .سرزنش و انتقاد از كسي را محرمانه و در خلوت انجام دهيد

  
  .رسد گو كه خسته يا افسرده به نظر ميهرگز به كسي م

  
وقتي كسي شما را در آغوش مي گيرد، اجازه بدهيد اول او از 

  .شما جدا شود



 ةمباحث مالي، ازدواج، زناشويي و يا نحو ةتالش كن تا دربار
  .ندهي يآرايش مو به كسي مشورت، اندرز و يا پيشنهاد

  
  .ردازهرگز دستمزد و بهاي كاري را قبل از اتمام آن نپ

  
با افراد خوب نشست و برخاست كن و از همنشيني با بدان 

  .بپرهيز
  

  .اي براي خود داشته باش دفتر گزارش روزانه



  .هاي خود عمل كنيد به قول و وعده
  

  .انداز كردن را ياد دهيد به فرزندانتان ارزش پول و اهميت پس
  

هاي  براي دستيابي به پيروزي نهايي، آمادگي پذيرش شكست
  .را داشته باش كوچك

  
تو از يك چيز فريبت  ةمواظب باش برداشت و ادراك اولي

  .ندهد



  .هميشه در جستجوي افراد خوب باش
  

با افرادي كه از تو خيلي كمتر يا خيلي بيشتر دارند، هرگز 
  .پول بحث و گفتگو نكن ةدربار

  
هرگز چيزي را كه نيازي به آن نداري نخر؛ حتي اگر آن را به 

  .باشندحراج گذاشته 
  

  .آب بنوشوقت احساس تشنگي كردي هر فقط 



  .ها را محترم بشمار رسوم و سنت
  

هنگام قرض دادن پول به دوستانت هوشيار باش؛ چون ممكن 
  .است هر دو را از دست بدهي

  
هر وقت فرصتي به دست آمد، به كاركنان خوب بگو كه شركت 

  .كند تا چه اندازه به وجود آنها افتخار مي
  

  .توان بازكرد، هرگز نبر و پاره مكن كه ميچيزي را 



ايي يك ظرف براي غذا دادن به پرندگان بخر و آن را ج
  .ات آن را ببيني آشپزخانه ةآويزان كن كه بتواني از پنجر

  
  .هاي داخل اتوبوس مدارس دست تكان بده به بچه

  
صداي والدينت را در حالي كه خاطرات دوران آشنايي، نامزدي 

كنند، ضبط  شان را تعريف ميزندگي مشتركاي ه و اولين سال
  .كن

  



هر وقت قصد داشتي بيش از ده . وقت ديگران را محترم بشمار
  .دقيقه براي يك قرار مالقات تأخير كني، با آنان تماس بگير

  
  .تر از خودت را استخدام كن تر و باهوش افراد زيرك

  
واقعاً ياد بگير كه خود را شاد و بشاش نشان دهي حتي وقتي كه 

  .چنين احساسي نداري
  



مند نشان دهي حتي وقتي كه  ياد بگير خود را مشتاق و عالقه
  .واقعاً چنين احساسي نداري

  
  .شان داري، به خوبي مراقبت كناز كساني كه دوست

  
افراد فاضل و كامل بسيار زيادي قبل از . افتاده و فروتن باش

  .اند تهاينكه تو به دنيا بيايي، در اين جهان وجود داش
  



ترين جايگاه توزيع سوخت خريداري كن  سوخت را از نزديك
در هواي پانزده درجه . حتي اگر برايت كمي گران تمام شود

زير صفر زمستان كه ماشينت روشن نخواهد شد، خوشحال 
  .شناسند خواهي بود كه آنها تو را مي

  
فكري  هاي خود و با هم هر روز با كلمات خود، با لمس و نوازش

  .شان داريات نشان بده كه چقدر دوست انوادهد به خخو
  

  .توجهي در وسط خيابان راه مرو با بي



هرگز از يك وكيل يا حسابدار در مورد مسائل تجارت و 
اند كه  آنها آموزش ديده. وكار خود مشورت مخواه كسب

  .ها را حل مشكالت را بيابند نه راه
  

تفريح ببر حتي اگر ات را هنگام تعطيالت به مسافرت و  خانواده
اي كه در يادها  خاطره. استطاعت اين كار را نداشته باشي

  .ستماند بسيار گرانبها مي
  

  .پراكني نكنيد چيني و شايعه بدگويي، سخن



  .حقوق و درآمدهايتان با يكديگر گفتگو نكنيد ةدربار
  

  .نق نزن
  

  .بندي و قمار مكن شرط
  

  .ها را تماشا كن به پشت دراز بكش و ستاره
  



از كسي كه چيزي براي از دست دادن ندارد بترس و برحذر 
  .باش

  
هرگز اتومبيلت را در حالي كه كليدهاي ماشين روي آن است، 

  .ترك نكن
  

زودتر از ساعت كاري در محل كارت حضور داشته باش و بعد 
  .از اتمام كار و كمي ديرتر آنجا را ترك كن

  



  .تعويض كنمطبوع را  ةفيلترهاي دستگاه تهوي به موقع
  

آيد، بلكه  شبه به دست نمي يك ،به ياد داشته باش كه موفقيت
  .ها تالش و مداومت است حاصل سال

  
از تجار محل زندگي خودت خريد كن حتي اگر كمي برايت 

  .گران تمام شود
  



شناسي در  شخصي كه مي ةآميزي دربار هرگاه مطلب تحسين
همراه يك به  شود، آن را ببر و اي چاپ مي هروزنامه يا مجل

  .يادداشت تبريك به آن شخص پست كن
  

  .آه و ناله مكن
  

مخزن سوخت ماشينت را هر وقت به كمتر از يك چهارم رسيد، 
  .پر كن

  



  .انتظار نداشته باش كه پول برايت شادي بياورد
  

اين . هرگز براي جلب توجه كسي با انگشتانت بشكن نزن
  .ادبانه است كاري بي

  
خونسردي خودت   حشتناك و وخيم باشد،اوضاع هر چقدر هم و

  .را حفظ كن
  

  .با يك خياط خوب آشنا شويد



كني، حتماً درخواست  اً بهاي چيزي را پرداخت مياگر نقد
  .تخفيف كن

  
  .عام استفاده نكنيدديد از خالل دندان در معرض 

  
هرگز از اين بابت به . عوض كردن ديگران كار آساني نيست

ها و  نان نداشته باش و به محدوديتخودت بيش از اندازه اطمي
  .توان خودت واقف باش

  



  .را براي تغيير و اصالح خودت دست كم نگير انتهرگز تو
  

با آنان همدل باش و بكوش تا . بياموز تا ديگران را درك كني
  .مسائل را از ديدگاه آنان بنگري

  
انداز  با خودت عهد ببند تا هر ماه قسمتي از درآمدت را پس

  .موفقيت است اصولانداز كردن يكي از  پس. كني
  

  .براي دستيابي به تناسب اندام و حفظ آن مرتباً ورزش كنيد



حيوانات و پرندگان  ،براي اثبات مردانگي و شجاعت خود
تري را براي اين  هاي سالم ر نكن و روشگناه را شكا پناه و بي بي

  .منظور جستجو كن
  
اهي شد به دفعات از در آينده مجبور خو. ها را خراب نكن پل

  .همان رودخانه عبور كني
  

به ياد داشته باش تا زماني كه چكي نقد نشده و پولي به صورت 
   . اي انجام نشده است كامل پرداخت نشده، معامله



خود را زير انبوه كارهاي ديگران له مكن و ارزش وقت خود را 
» نه« هاي آنان ياد بگير تا سريعاً و مؤدبانه به درخواست. بدان

  . بگويي
  

  .ها را پايين نگهدار مخارج و هزينه
  

  .اهداف، انتظارات و آرزوهاي بزرگي داشته باشيد
  



به ياد داشته باشيد كه يك ازدواج موفق بستگي به دو عامل 
اي را براي ازدواج بيابيد و  اول اينكه فرد مناسب و شايسته. دارد

اي ازدواج با اي بر دوم اينكه شما هم انتخاب مناسب و شايسته
  .شخص مذكور باشيد

  
  .رنج و نااميدي را به عنوان بخشي از زندگي بپذيريد

  
نفس و  ةهايي ببين براي ترقي، تزكي مشكالت را همانند فرصت

  .ات رادهتقويت ا



  .خواهد به او اعتماد كني، اعتماد نكن به كسي كه از تو مي
  

ت و آل، عاري از مشكال انتظار نداشته باش كه زندگي ايده
  .هميشه بر وفق مرادت باشد

  
  .مديريت زمان فردي ماهر و خبره باش ةدر زمين

  
ماشينت را قفل كن حتي وقتي كه آن را در پاركينگ شخصي 

  .اي خودت پارك كرده



هميشه قبل از خواب اطمينان حاصل كن كه ظرف كثيفي در 
  .آشپزخانه وجود ندارد

  
  .را ياد بگير ابزارآالت مرسوماستفاده از 

  
ات از صلح و آرامش،  موفقيت خود را با ميزان برخورداري

  .ثروت و عشق ارزيابي كن
  

  .بعد از ظهر روزهاي تعطيل چرتي بزن



  .كسي مهمان هستي، از غذا تعريف كن ةوقتي خان
  

وقتي شب منزل كسي مهمان هستي، صبح حتماً رختخواب يا 
  .وجور كن تختخواب را مرتب و جمع

  
  .را در امور خير صرف كن پنج درصد از درآمدت

  
  .انگشترت را در حمام فراموش مكن

  



  .بازي تلف نكن وقتت را با ورق
  

هرگاه وسوسه شدي والدين، همسر و يا فرزندانت را سرزنش 
  .كني، زبانت را گاز بگير

  
  .قدرت عشق را دست كم نگير

  
  .قدرت عفو و گذشت را دست كم نگير

  



هر وقت . خسته مكن مرنجان وديگران را با مشكالت خودت 
بهتر از اين  .العاده است فوق«بگو  شوند جوياي احوالت مي

عالي «جواب بده  كنند و هر وقت از كارت سؤال مي» .شود نمي
  ».شود است و هر روز دارد بهتر مي

  
ياد بگير تا كامالً مؤدبانه مخالفت خود را نشان دهي و دقت كن 

  .كه رفتارت ناخوشايند و ناشايست نباشد
  



با مالحظه و ظرافت رفتار كن؛ هرگز عمداً كسي را از خود 
  .مرنجان

  
  .بدبختي و ناراحتي است ةحسد سرچشم. از حسادت بپرهيز

  
  .قبل از قضاوت و حكم دادن، به هر دو طرف گوش بده

  
هنگامي كه وقت كافي براي تمرينات ورزشي كامل نداري، 

  .دست كم روي زمين چند تا شنا برو



اي وقت  شما به همان اندازه. كه وقت كافي نداريدهرگز نناليد 
، مادر ترزا، در اختيار داريد كه هلن كلر، پاستور، ميكالنژو

. لئوناردو داوينچي، توماس جفرسون و آلبرت انيشتين داشتند
وچهار ساعت  روز براي همه بيست به ياد داشته باشيد كه شبانه

  .است
  

ه حدي درستكار و صادق گويند كه تا چ با افرادي كه به تو مي
  .هستند، بسيار محتاطانه و با هوشياري رفتار كن

  



ممكن است كه آن . خوب تأخير نكن ةدر عملي كردن يك ايد
به ذهن شخص ديگري نيز خطور كرده باشد و در اين صورت 

شود كه آن را زودتر به انجام  موفقيت نصيب كسي مي
  .رساند مي

  
  .در برابر همه، فروتن و مؤدب باش

  
زنند، لبخند بزن و  اي كه در پارك قدم مي به افراد سالخورده

  .بگو» روز بخير«



دهند  به ياد داشته باش كه برندگان فقط، كارهايي را انجام مي
  .خواهند انجام دهند كه بازندگان نمي

  
رسي، چيزي بگوي تا روز همه  ها سر كارت مي وقتي صبح

  .سرشار از اميد و شادماني باشد
  

در لنگرگاه ايمن و يك قايق . ال فرصت باش نه امنيتبه دنب
  .سالم است ولي زمانش كه برسد از ته خواهد پوسيد

  



هاي حساس به دود نصب  ات گيرنده در جاهاي مختلف خانه
  .كن

  
هنگام مسافرت، روي كارتي اسم خودت، شماره تلفن منزلت، 
شماره تلفن يك دوست يا خويشاوند نزديك، اطالعات مهم 

ي و همچنين شماره تلفن هتلي را كه در آن اقامت داري، پزشك
  .بنويس و آن را داخل كيف پولت قرار بده

  
  .هاي قديمي را احيا كن دوستي



) در آينده(كوشم تا  مي«از عبارت » ...اي كاش «به جاي عبارت 
  .استفاده كنيد» ...
  
استفاده كنيد؛ اگر » ها فرصت«از مفهوم » مشكالت« ةجاي واژ به
  .يقاً توجه كنيد، واقعاً چنين استعم
  

  .حرف كسي را قطع نكن
  

  .ات را دوباره بخوان كتاب مورد عالقه



  :چنان زندگي كن كه روي سنگ قبرت بنويسند
  »هر كه نكونام زيست ،جاويد ماند ةزند«

  
  .هرگز به خاطر يك مشاجره با همسرت، خانه را ترك نكن

  
  .هاي نو استقبال كن ها و انديشه از ايده

  
به خاطر داشته باش كه قيمت باال هميشه به مفهوم كيفيت باال 

  .نيست



رسد كه درست  نادان نباش؛ وقتي چيزي شديداً به نظر مي
  .است، احتماالً چنين است

  
كني، بدان كه هميشه تصميم  ها صحبت مي وقتي با ژورناليست
كه چه چيزي بايد منتشر شود و چه . (گيرند نهايي را آنها مي

  .)نبايد چيزي
  

هر چيزي را كه فروشندگان مواد غذايي پيشنهاد و عرضه 
  .كنند، آزمايش و بررسي كن مي



ها و اثاث منزل پنج سال يا بيشتر  كني كه از لباس اگر فكر مي
استفاده خواهي كرد، بهترين چيزهايي را كه استطاعت داري 

  .بخر
  

  .را به كسي از دست نده» دوستت دارم«هرگز فرصت گفتن 
  

ات نگاه  باك باش؛ بعدها وقتي به زندگي گذشته شجاع و بي
خواهي كرد، بيشتر افسوس و حسرت چيزهايي را خواهي 

  .اي اي تا چيزهايي كه انجامشان داده خورد كه انجامشان نداده



  .يك فرهنگ لغت خوب داشته باش
  

  .خوب داشته باش ةدانشناميك 
  

  .بانك نگهداري كناوراق بهادار و باارزش را در صندوق امانات 
  

  :به اين سه چيز بسيار مهم توجه كنحتماً موقع خريد خانه 
  محل خانه - 3 محل خانه -2 محل خانه - 1
  



بخش حال را از دست  با تمركز بر روي آينده، لحظات لذت
  .ندهيد

  
ده تا از آنها را انتخاب كن . هاي قديميت بيانداز نگاهي به عكس

هر ماه آنها را تغيير اول  .انهاي آشپزخانه بچسب و روي قفسه
  .بده

  
و روابط پاشيده  يك زندگي ازهمو شرح توصيف  هنگام
  ».اش تقصير من بود همه«گسيخته به سادگي بگوييد،  ازهم



  .وقتي ديگران به تو نياز دارند، نزدشان باش
  

خودت را با معيارهاي خودت ارزيابي كن نه با معيارهاي 
  .شخصي ديگر

  
تي اگر به خاطر آن بعضي اوقات اشتباه هميشه قاطع باش ح

  .كني
  



مطمئن . يك موضوع مهم با شتاب تصميم نگير ةهرگز دربار
من براي فكر كردن روي اين «باش اگر به مردم بگويي كه 

موضوع به اندكي وقت نياز دارم؛ ممكن است فردا به شما جواب 
  .آنها تو را درك خواهند كرد» بدهم؟

  
هاي  يگران تو را از دنبال كردن ايدههرگز اجازه نده كالم د

  .بزرگ خود بازدارد
  



خود را مجهز و آماده كنيد تا به ندرت و خيلي كم ببازيد يا 
  .شكست بخوريد

  
  .تشخيص بده چه زماني بايد سكوت كني

  
  .تشخيص بده چه زماني بايد صحبت كني

  
هاي كوچك و ساده پيوند زناشويي خود را بهتر  هر روز با روش

  .تر كنو زيبا



هر روز به دنبال راهكارهاي ساده، براي هر چه بهتر انجام دادن 
  .خود باش ةشغل و حرف

  
اول : كارانه براي خريد استفاده كن از روش قديمي و محافظه

  .انداز كن و هر وقت پولش را داشتي نقداً آن را بخر برايش پس
  

و قلبي سپاسگزار . شود كس به تنهايي موفق نمي بدانيد كه هيچ
شناس داشته باشيد و فوراً از كساني كه به شما كمك  حق
  .كنند، قدرداني كنيد مي



  .با دقت به جزئيات توجه كنيد
  

وقتي كاري . رقابت حضور داشته باش ةتا آخر مبارزه در صحن
  .را قبول كردي، آن را تمام كن

  
خواهند با شما معامله و  با كساني معامله و دادوستد كنيد كه مي

  .كنند دادوستد
  



چيز انتقاد نكن و  كس و هيچ وچهار ساعت آتي از هيچ در بيست
كسي يا چيزي را نكوهش مكن؛ و فقط ببين چه احساسي از اين 

  .دهد كار به تو دست مي
  

كنندگان و  به بهترين نحو، عالقه و اشتياق خودت را به مراجعه
  .مشتريانت نشان بده

  
نان تعريف و تمجيد ترها از فرزندانت چ در مقابل ديگر بزرگ

  .نيز بشنوند) هايت بچه(كن كه آنها 



اين . بكوش تا حس متعالي خودباوري را در فرزندانت بيافريني
تواني انجام دهي تا موفقيت آنها را  ترين چيزي است كه مي مهم

  .تضمين كني
  

اجازه نده تا . ات را خود به دست گير افسار نگرش و انديشه
  .اب و تحميل كنندديگران آن را برايت انتخ

  
  .هر هفته يك عصر را براي فقط خودت و همسرت كنار بگذار



هاي نو،  ايده. ها را فراموش كن ها و گروه ها، انجمن كميته
شود كه به  العاده هميشه به كسي الهام مي برجسته و خارق

  .كند تنهايي كار مي
  

  .بلندپرواز و بلندهمت باشيدخودجوش، يك مبتكر 
  

  .باشيدقدم  ثابت شناس و وظيفه
  



ها، قدرت و نفوذ، شهرت يا اعتبار، شادي به بار  بدانيد كه دارايي
روابط با كساني است كه آنها را  ةآورند؛ بلكه شادي در ساي نمي

  .شماريد دوست داريد و محترم مي
  

به وي القا اي بدهي كه  مبادا به كسي كه دوستش داري هديه
  .دارد كه او به اصالح و پيشرفت نياز كند

  
  .تعريف و تمجيد كن ،هاي كوچك هم حتي از پيشرفت

  



  .شير آب را ببند ،هايت هنگام مسواك زدن دندان
  

قيمت بپوش ولي آنها را از  وشلوار گران كفش، كمربند و كت
  .ها خريداري كن حراجي

  
وقتي كه مرددي يك اتاق را به چه رنگي نقاشي كني، از سفيد 

  .استفاده كن
  



همراه خود داشته باش و هميشه حداقل  ،يك كارت تلفن
  .هاي ضروري دوستان و اقوامت را حفظ كن تعدادي از شماره

  
از سياست برابري دستمزد زن و مرد براي كار يكسان، حمايت 

  .كن
  

اي  براي لحظه. فرهنگي هستند ةگرد يك گنجين نوازندگان دوره
  .سپس مبلغ اندكي هديه كن. بايست و گوش كن

  



  .كامپيوتر را ياد بگير كار كردن با
  

هرگاه با يك مشكل جدي سالمت مواجه شدي، دست كم با سه 
  .هاي متفاوت مشورت كن پزشك با عقايد و ديدگاه

  
  .پذير و كنجكاو باش فكر، انعطاف هميشه روشن

  
ا لذت و تفريح دو ت. هرگز فقط از يك مرغ عشق نگهداري نكن

  .زيادي ندارد شان تفاوتتخيلي بيشتر است در حالي كه زحم



جلسات را سر ساعت مقرر شروع كنيد هر چند هنوز تعدادي 
  .نيامده باشند

  
هدفت اين باشد كه كارهاي بهتري انجام دهي نه كارهاي 

  .تر بزرگتر؛ و اوضاع را بهتر كني نه برجسته
  

  .هاي شبانه دوري كن ها و كلوب از پارتي
  



كالباس اگر از محصوالت گوشتي فراوري شده مثل سوسيس و 
  .بازديد نكنتوليد آنها  از خطكني، هرگز  استفاده مي

  
  .ات آغاز كن روزت را با موسيقي مورد عالقه

  
قبل از رفتن به فرودگاه، ابتدا با يك تماس تلفني اطمينان 

  .حاصل كن كه هواپيما تأخير نداشته باشد
  

   .ي كه حضور داري، در قسمت جلو بنشيندر جلسات



وآمد  منظر براي رفت سير زيبا و خوشبعضي اوقات از يك م
  .استفاده كنيد

  
تان باشد يا در  كند در خانه فرقي نمي. با آشغال ريختن بجنگيد

  .دورافتاده از كشورتان ةجنگل و بياباني در يك گوش
  

كارها را به تعويق نينداز؛ وقتي قرار است كه كاري انجام شود، 
  .را به پايان برسانيتمام سعي و تالش خود را به كار ببر تا آن 



حتي وقتي كه در بيمارستان هستي، اجازه نده دكترها و 
بدنت  مسئولپرستارها با تهديد كاري انجام دهند؛ تو هنوز تنها 

تواند بدون اجازه و رضايت تو كاري  كسي نمي هستي و هيچ
  .انجام دهد

  
  .حساب بيمارستان را هميشه به دقت بررسي كن صورت

  
  .مالك تو شودمگذار مايملك تو 

  



  .هيزم مورد نيازت را خودت ببر و خرد كن
  

نظر  صرفكرديد، هرگاه شما و همسرتان با همديگر مشاجره 
، شما عذرخواهي استبوده يك از شما مقصر  از اينكه كدام

» .متأسفم كه ناراحتت كردم؛ لطفاً من را ببخش«بگوييد، . بكنيد
  .بخش و سحرآميز هستند اينها جمالتي التيام

  
. موفقيت خود را به رخ كسي نكش و با آن خودنمايي نكن

  .همچنين به خاطر آن از كسي معذرت نخواه



بعد از تجربه كردن غذا، كاال و خدمات نامرغوب و با كيفيت 
در شركت مربوطه  مسئولپايين، آن را به اطالع شخص 

  .كنند مديران خوب از كار شما استقبال و قدرداني مي. برسانيد
  

اشتياق خود را براي موفقيت ديگران ابراز كنيد و  از  هميشه
  .شنيدن موفقيت آنان خوشحال شويد

  
  .هايت كتاب بخوان براي بچه

  



  .هايت آواز بخوان براي بچه
  

  .هايت گوش كن به حرف بچه
  

تا حاال ديده . هايتان را به درستي تعيين كنيد در زندگي اولويت
اي كاش وقت «: كندطور ناله  نشده كسي در بستر مرگ اين

  ».كردم زيادي روي كارم صرف مي
  

  .با يك نفر كه كاميون دارد، دوستي برقرار كن



آن . قبت كنيدخود مراو اعتبار  آبرو، حيثيتاز با جان و دل 
  .ترين دارايي شماست باارزش

  
  .ت را روشن كنهاي جلو ماشين ، چراغبارد وقتي باران مي

  
عايت كنيد و خود را به ماشين ايمني را ر ةهنگام رانندگي فاصل

  .ي نچسبانيديجلو
  



اين كار جان چند نفر را از . به اهداي عضو بعد از مرگ فكر كن
  .دهد مرگ نجات مي

  
از موقعيت خود گاليه نكن، غمگين مباش و به حال خود ترحم 
و دلسوزي نكن؛ هر وقت اين احساس خواست فوران كند به 

سعي  .و خوشبخت هستندافرادي فكر كن كه خيلي كمتر از ت
  .چنيني خوبي بكني كن در اين زمان به فردي اين

       
  .بيني شده بود، انجام بده رفت يا پيش بيشتر از آنچه انتظار مي



هميشه آماده، آراسته و نيكومنش باش؛ برداشت نخستين در 
 ةپس بكوش ديگران برداشت اولي. روانشناسي بسيار مهم است
تر اينكه با هر كسي كه  باشند و مهم خوبي نسبت به تو داشته

  .كني فكر كن كه اولين ديدار تو با آن شخص است مالقات مي
  

سن تو باشد؛ بدين  پزشكي براي خودت انتخاب كن كه هم
  .شويد ترتيب شما با هم پير مي

  



هاي خوب  كننده به ياد داشته باش جوش شيرين يكي از پاك
  .است

  
خواهي قبل از مرگ تجربه  وپنج چيزي كه مي ليستي از بيست
آن را در كيف پولت بگذار و اغلب اوقات نگاهي . كني، تهيه كن
  .به آن بينداز

  
با اصالح طرز فكر و نگرش خود، كارايي و عملكرد خود را 

  .بهبود بده



سه دين به غير از مذهب خودت، مقداري شناخت پيدا  ةدربار
  .كن

  
اق و انرژي در دهي، بگذار تا اشتي وقتي به تلفن جواب مي

  .صدايت موج بزند
  

داند كه تو  كني، چيزهايي مي هر كسي را كه مالقات مي
  .داني؛ از آنان ياد بگير نمي

  



  .والدينت را ضبط كن ةصداي خند
  

  .هوا داشته باشد ةماشيني بخر كه كيس
  

هرگز انعام گارسون را فقط به علت اينكه غذا بد بوده است، كم 
  .ستنكن؛ او غذا را نپخته ا

  
از . آميز را دست كم نگير هرگز قدرت رفتار و گفتار محبت

  .شود محبت خارها گل مي



  .درمان دواست خنده بر هر درد بي. بسيار بخند
  

روغن و فيلتر اتومبيلت را هر پنج هزار كيلومتر تعويض كن، 
اي كرده  راهنماي ماشين چه توصيه ةنظر از اينكه دفترچ صرف
  .است

  
كني، با وي  شناسي مالقات مي خوب نمي هر وقت كسي را كه

هرگز فكر نكن كه او تو را به . دست بده و خود را معرفي كن
  .آورد حتي اگر قبالً با او مالقات داشته باشي خاطر مي



مطمئن باش كه . نشاني را آموزش بده ات اصول آتش به خانواده
سوزي خانه چه كاري بايد  كه موقع آتش اند ياد گرفتههمه 

  .م دهندنجاا
  

  .نترس» دانم من نمي«از گفتن 
  

  .نترس» من اشتباه كردم«از گفتن 
  

  .نترس» من به كمك نياز دارم«از گفتن 



  .نترس» متأسفم«از گفتن 
  

  .در زندگي ديگران دخالت نكن
  

هاي خود پايبند باش؛ هرگز آنها را به خاطر  به اصول و ارزش
  .چيزي تعديل نكن

  
كند، برايش به پا خيز و  ن ميوقتي كسي از دفتر كارت ديد

  .سالم كن



 .يادداشت و مداد داشته باش ةكنار تختخوابت يك دفترچ
نصف شب به  ةهاي ميليون دالري بعضي اوقات ساعت س ايده

  .كنند ذهن آدمي خطور مي
  

كنند،  به كساني كه براي زندگي و امرار معاش خود كار مي
  .كاذب باشدارزش و يا  احترام بگذار هرچند شغل آنها كم

  
  .براي كسي كه دوستش داري بدون هيچ مناسبتي گل بفرست

  



در مسابقات ورزشي، نمايش تئاتر و اجراي موسيقي فرزندانت 
  .حضور داشته باش

  
با نهايت دقت و مالحظه از زمان و زبان خود استفاده كن؛ به ياد 

كه زده شد، هيچكدام  »حرفي«كه تلف شد و  »وقتي«داشته باش 
  .گشت و جبران نيستندقابل بر

  
ات دست يافتي، با  بعد از اينكه با كار و تالش زياد به خواسته

  .صرف زمان از آن لذت ببر



هاي  مكان ةريزي سفر به يك كشور خارجي، دربار هنگام برنامه
ديدني آن مطالعه كن؛ و اگر دسترسي داري، بهتر است 

از رفتن  هاي مستند و توريستي مربوط به آن كشور را قبل فيلم
  .تماشا كني

  
دارد،  خورد و پوستش خراش برمي اي زمين مي وقتي بچه

هميشه نگراني و توجه خودت را نشان بده؛ سپس جايي كه درد 
  .كند را ببوس تا خوب شود مي

  



  .هرگز در سر كار نشان نده كه خسته، كالفه و عصباني هستي
  

نها آ. به مشكالت بزرگ با هوشياري و دقت زياد توجه كنيد
  .اند هاي بزرگ هستند كه فقط تغيير قيافه داده همان فرصت

  
خواهند حضور يا عدم حضور  هايي كه از شما مي نامه به دعوت

خود را به اطالعشان برسانيد، فوراً و بدون فوت وقت جواب 
صورت  اگر شماره تلفني هست، زنگ بزنيد در غير اين. دهيد

  .يادداشتي برايشان بفرستيد



خوب براي روز مبادا  ةاي چند گزين ر هر زمينههميشه و د
  .گذاري نكن تمام پولت را روي يك چيز سرمايه داشته باش؛

  
از هر فرصتي براي نشان دادن قدرداني، تحسين و ستايش 

  .استفاده كن
  

ها متعهد كن؛  خود را به انجام دادن و فراهم كردن بهترين
  .ها باش هميشه به دنبال بهترين



 اولين سگسته باش؛ به ياد داشته باش كه راهنما و سرد
زيبايي را در برابر  ةكش تنها سگي است كه منظر سورتمه

  .ديدگان خود دارد
  

آساي كلمات را در آشتي، بهبود و اصالح  هرگز قدرت معجزه
  .روابط ناديده نگير

  
  .نباش... فقط با عشق ازدواج كن؛ هرگز به فكر سود و 



تواند بر روي يك فكر  ط ميفقمشخص، ذهن تو در يك زمان 
مثبت،  ، فكريكند؛ پس چه بهتر كه آنو پردازش تمركز 

  .سودمند و سازنده باشد
  

  .قهرمان و دالور كسي باش
  

  .به خاطر چيزهايي كه داري، سپاسگزار باش
  

  .به مادرت زنگ بزن



  
  

  کتاب
  های کوچک زندگی نکته

  2 جلد 



  .ه باشباور داشت) در ديدار اول(به عشق در يك نگاه 
  

  .ياهاي كسي نخندؤهرگز به ر
  

  .هايت بيش از حقشان دستمزد بده به پرستاران خوب بچه
  

هرگز به خاطر زود رسيدن به يك قرار مالقات، عذرخواهي 
  .نكن



زيادي از تو درخواست دارند تا در يك فعاليت مدني  ةوقتي عد
ذير؛ فراموش نكن كه در قبال و سياسي كانديدا شوي، حتماً بپ

مطمئن باش كه چيزهاي زيادي ياد  .يمسئولخودت  ةمعجا
  .خواهي گرفت

  
ها وقتي بعد از استراحت، دوباره دور هم جمع  در كنفرانس

  .شويد، بخش ديگري از سالن را براي نشستن انتخاب كن مي
  

  .كند، آن را قبول كن وقتي كسي شكالت يا آدامس تعارف مي



ات  ، بگذار تا چهرهاي داري العاده فوقهرگاه احساس عالي و 
  .آن را نشان دهد

  
خاطر  ممكن است آزرده. عميقاً و با شور و حرارت عشق بورز

دار شود، ولي اين تنها راه كامل  شوي و احساساتت جريحه
  .زندگي كردن است

  
در ماشين را براي خانمت باز كن و هميشه موقع پياده شدن 

  .كمكش كن



  .نتأديب و تربيت ك ،با مهرباني و نجابت
  

شما با اين كار و با . هاي مسافرتي استفاده كنيد از آژانس
اي كم از هدر رفتن وقت و انرژي خود جلوگيري  هزينه

  .كنيد مي
  

به موفقيت قبلي خودت به عنوان يك سكوي پرش نگاه كن نه 
  .به چشم يك كاناپه راحت براي لم دادن

  



با  هاي ريخته شده بسازيد و بزرگ با برگ ةهر پاييز يك كپ
  .تان بر روي آن بپريد؛ روي آن دراز بكشيدقمعشو

  
هايي  هاي بزرگ در دل شغل بعضي اوقات فرصت. داوطلب شو

  .اند كه خواهاني ندارند نهفته
  

هرگز در يك دست چاي داغ و يك دست در فرمان رانندگي 
  .نكن

  



هميشه چند تكه دستمال كوچك براي خشك كردن دست در 
  .باشداشبورد اتومبيلت داشته 

  
هر سه سال يك . يك عكس پرسنلي عالي از خودت تهيه كن

  .بار آن را تازه كن
  

هرگاه فرصتي پيش آمد، در شهر بازي حتماً سوار ترن هوايي 
  .شو و آن را تجربه كن

  



هرگاه فرصتي حاصل شد، بده كسي پشتت را در حمام كيسه 
  .بكشد

  
مي و خوابيدن در تراس را حتماً تجربه كن؛ يا به شكل قدي

  .بام بخواب سنتي در پشت
  
هاي گارانتي را امضا كن و آنها را  ها و كارت نامه ضمانت ةهم

  .هاي مربوطه بفرست فوراً به شركت
  



كند، توقف كن و او را  هر وقت ديدي الكپشتي از جاده عبور مي
  .به سالمت و بدون خطر به طرف ديگر برسان

  
ا جايي پارك كن ها و فضاهاي عمومي اتومبيلت ر در پاركينگ

  .كه احتمال ضربه ديدن آن حداقل شود
  

ابداع كن كه ) »دوستت دارم«يك نشانه براي (خاص  ةيك نشان
تواني در  بدين ترتيب با آن مي. فقط همسرت معني آن را بداند

  .جاهاي شلوغ هم عشقت را به همسرت نشان دهي



  .شكند ميهرگز اولين كسي نباش كه يك سنت خانوادگي را 
  
  .را نخور... كيك، چيپس و  ةجمع هرگز آخرين تك در
  

اي  ها و دستاوردهاي خود در محيط كار را در دفترچه پيشرفت
هرگاه براي ترفيع مقام درخواست  ،يادداشت كن؛ آن وقت

به مستند كافي و دادي، با تكيه بر آن اطالعات و با مدارك 
  .تواني از درخواستت دفاع كني ميسادگي 

  



گونه رانندگي  كن كه آرزو داري فرزندانت آن چنان رانندگي
هايت همراهت هستند، هرگز با سرعت زياد و  كنند؛ وقتي بچه

  .احتياطي رانندگي نكن با بي
  

هرگز قراردادهايي را كه در متن آنها فضاهاي سفيد و خالي 
  .وجود دارد، امضا نكن

  
 روي وام بگيري، مثل پولدارها لباس بپوش؛ بهترين وقتي كه مي

  .لباست را تنت كن



هزار تومان قيمت  پنجاهخريد كه بيش از  هر وقت كااليي مي
سياست فروشگاه در مورد كاالهاي برگشتي سؤال  ةدارد، دربار

  .كنيد
  

داني كسي زحمت و دردسر زيادي كشيده است تا  وقتي مي
تيپ  العاده خوش فوق«: شيكپوش شود، هميشه به او بگو

  ».اي شده
  

  .دن بوي بد پياز يا سير يك قطعه شكالت بخوربراي از بين بر



شغل خود  ةاز هر فرصت و موقعيتي براي يادگيري بيشتر دربار
  .بهره ببر

  
هنگام مسافرت جواهرات گرانبهاي خود را در خانه بگذار و 

  .همراه خود نبر
  

نشاني خود را در داخل چمدان و همچنين در خارج آن قرار 
  .بده

  



كارت اعتباري خود را  ةهرگز شمار ايد، اگر شما زنگ نزده
  .تلفني به تماس گيرنده ندهيد

  
شوي از چيزي  واجه ميهر كسي كه مبا  به ياد داشته باش

ورزد و چيزي را از دست داده  ترسد، به چيزي عشق مي مي
  .است

  
حساب هتل را به دقت بررسي كن، مخصوصاً مبالغ  صورت

  .ر رامربوط به مكالمات تلفن داخلي و از راه دو



  .اول قواعد را ياد بگيريد، سپس بعضي را بشكنيد
  

روي او  اي، هر وقت به ديدن مادرت مي مهم نيست كه چند ساله
  .را در آغوش بگير و ببوس

  
به ياد داشته باش كه همه تحت تأثير لطف و مهرباني قرار 

  .گيرند مي
  

  .هاي عاشقانه بگذار در ظرف غذاي فرزندت يادداشت



  .سواري برو سابقات اسببراي تماشاي م
  

كوشد تا از لحاظ جسمي، رواني و معنوي  هر كسي را كه مي
  .رشد و پيشرفت كند، تشويق و دلگرم كن

  
به ياد داشته باش كه نصف لذت پيروزي و موفقيت در انتظار 

  .كشيدن است
  



بدان بهترين رابطه آن است كه در آن عشق شما به يكديگر 
  .يكديگر باشدخيلي بيشتر از نياز شما به 

  
  :گونه درخواست كن وقتي براي كاري نياز به كمك داشتي، اين

ام و براي حل آن روي مهرباني و  من با مشكلي مواجه شده«
  ».ام مساعدت شما حساب باز كرده

  
به خاطر داشته باش كه هشتاد درصد موفقيت در هر شغلي، 

  .داردبستگي به توانايي تو در ارتباط برقرار كردن با ديگران 



خود حضور فعال داشته باش؛  ةدر كارهاي سياسي و مدني منطق
  :همچنانكه بزرگي گفته است

سياستمداران  ةمهمتر از آن است كه بر عهدخيلي سياست «
  ».گذاشته شود

  
  .هاي خود را با پول، قدرت و شهرت معاوضه نكن هرگز ارزش

  
  .نادبانه تعريف نك ها هرگز جوك ناپسند و بي در حضور خانم



اهميت و  كني آگاه باش و آن را كم به ارزش كاري كه مي
  .ارزش ندان كم

  
خوبي و بخشش خود در حق كسي را هرگز به يادش نياوريد؛ 

هرگاه خوبي و بخشش كرديد، فوراً . منت سر كسي نگذاريد
  .فراموشش كنيد

  
استفاده از حساب جاري و دسته چك را ياد  ةبه فرزندانت نحو

  .قوانين چك نيز آگاه كن آنان را از. بده



ات را  هاي كهنه لباس) آميزي رنگ(قبل از شروع به نقاشي 
  .بپوش

  
  .خود، شرمسار و خجل مباش ةپرستان هرگز از احساسات ميهن

  
زده  خجالتات  هاي صاف و صادقانه اشكآشكار شدن هرگز از 

  .نشو
  

  .بسيار بلند و آواز بسيار شاد خود خجالت نكش ةهرگز از خند



. ات اعتماد و تكيه مكن؛ هميشه يادداشت كن حافظهبه 
  .ها ماندگارترند ترين حافظه ترين جوهرها از قوي رنگ كم

  
هايت  هايت را در جيب شوي، دست وقتي واقعاً عصباني مي

  .بگذار
  

اگر اهل مطالعه و هميشه كتاب به دست هستيد، هنگام سفر 
ي هتل يا يك المپ پر نور همراه داشته باشيد؛ شايد المپها

  .مسافرخانه كم نور باشد



تواني انجام بده تا حقوق معلمان خوب را افزايش  هر كاري مي
  .دهي

  
چه زندگي تو را زمين زده باشد و چه يك اسب، فوراً برخيز و 

  .دوباره سواري بگير
  

دهي، مطمئن شو كه شخصيت آن  وقتي به كسي پول قرض مي
  .باشد فرد خيلي فراتر از ضمانت بازپرداخت وام

  



نگو كه چقدر شاد و خشنود هستي و  هر كسيهرگز به 
ناراحت و متنفر محتاطانه عمل كن؛ اكثر افراد از شنيدن آن 

  .خواهند شد
  

  .آرام حرف بزن ولي سريع فكر كن
  

اين حقيقت را بپذير كه قطع نظر از تعداد دفعاتي كه حق با شما 
ميشه حق بوده است، شما بعضي اوقات اشتباه خواهيد كرد؛ ه

  .با شما نيست



اگر پول در زندگي اهميتي نداشت « :گاهگاهي از خودت بپرس
و جزو ضروريات نبود، دوست داشتم كه به چه كاري مشغول 

  »باشم؟
  

  .هرگز به اعتماد ديگران خيانت نكن
  

خواهيد جواب دهيد،  د كه نميپرسيهرگاه كسي سؤالي از شما 
  »خواهي بداني؟ چرا مي«لبخند بزنيد و از او بپرسيد 

  



مردم را به خاطر ثروتشان تحسين نكن بلكه آنان را به خاطر 
اي كه از ثروتشان استفاده  هاي مبتكرانه و سخاوتمندانه روش
  .كنند، مورد احترام و تكريم قرار بده مي

  
  .هرگز پيش از موعد، ادعاي پيروزي نكن

  
  .وقتي چيزي روي اجاق است، هرگز خانه را ترك نكن

  
  .»عافيت باشد«سي عطسه كرد، بگو وقتي ك



من منصرف «گويي  به ياد داشته باش در همان لحظه كه تو مي
! واي«گويد  همان وضعيت مي ة، شخص ديگري با مشاهد»شدم

  .»چه فرصت بزرگي
  

  .متناسب با خطا و تقصير، تنبيه كن
  

براي مواقع اضطراري، هميشه در جيبت پول خرد داشته باش و 
اس درشت در جايي از كيف پولت پنهان همچنين چند اسكن

  .كن



ات چنان سرشان شلوغ شود كه حتي نتوانيد  نگذار خانواده
  .حداقل يك وعده غذا را دور هم صرف كنيد

  
  :اين سه چيز را به ياد داشته باش

  .به خودت احترام بگذار
  .به ديگران احترام بگذار

  .اعمال خود را بپذير ةيت هممسئول
  



قط به ساعت خودت اعتماد كن، مخصوصاً براي بيدار شدن ف
دار به همراه داشته  ؛ در سفر يك ساعت زنگهنگام مسافرت

  .باش
  

دهي، فرصت  خوري و چيزي را از دست مي وقتي شكست مي
  .يادگيري و عبرت گرفتن را از دست مده

  
اند، چراغ درب  اعضاي خانواده به منزل نيامده ةها تا هم شب

  .اموش نكنرا خ) درب حياط(بيروني 



كوچك براي  ةوقتي براي صرف شام دعوت هستي، يك هدي
  .كتاب يك انتخاب خوب است. ميزبان يا همسرش با خود ببر

  
هاي  هاي بزرگ هستي، از خوشي وقتي در جستجوي شادي

پوشي نكن؛ لذت بردن از آنها را فراموش  كوچك زندگي چشم
  .نكن

  
داشته  جهزم ةهاي اولي كمك ةيك جعبماشينت، در خانه و 

  .باش



  .هاي بزرگ صدمه بزند نگذار كه اختالفات كوچك به دوستي
  

خورد،  اشتهايي غذا مي كند و با بي با زني كه با غذايش بازي مي
  .ازدواج نكن

  
براي آرامش و آسودگي خاطر، تصميماتي بگير كه با 

  .هايت هماهنگ و همسو باشند ارزش
  

  .پرورش زنبور عسل بخوان ةيك كتاب دربار



هاي خيس، داخل آنها را با روزنامه پر  براي خشك كردن كفش
  .كن و بگذار تا به تدريج و طبيعي خشك شوند

  
  .نوبت خودت را به نفر پشت سر بده ،گهگاه در صف

  
  .يك چاقوي كوچك جيبي همراه خود داشته باش

  
با كسي كه عقايد و ديدگاهش تفاوت زيادي با تو دارد، مرتباً 

  .ديدار كن



  .شود مرغ دزد، شتر دزد مي د داشته باش كه تخمبه يا
  

به دنبال دردسر نباش؛ با رفتار و گفتارت خود را به دردسر 
  .نينداز

  
  .در مبارزه به خاطر عدالت، اولين نفر باش

  
اي  اش نكرده از بين دو چيز مهيج و جالب، آن را كه قبالً تجربه

  .انتخاب كن



ها  از نزديك شدن به اسبها از در پشتي و  از ورود به رستوران
  .از پشت بپرهيز

  
چوب الي (كنند  تراشي مي افرادي هستند كه هميشه اشكال

خواهي  تا تو نتواني كاري را كه خودت مي.) گذارند چرخ مي
  .آنها را ناديده بگير و از آنها بگذر. انجام دهي

  
  .اش مست است نشو هرگز سوار ماشيني كه راننده



براي خودت داشته باشي، مطمئن شو  اگر نياز است كه شريكي
  .آورد كه او مقداري پول براي شراكت، با خود مي

  
آميز نگو؛  سگ شخص ديگر، سخن منفي و توهين ةهرگز دربار

  .تواني تعريف كني فقط مي
  

شوي به راننده سالم كن و وقتي كه  وقتي كه سوار اتوبوس مي
  .شوي از او تشكر كن پياده مي



ا خدمات يك شركت، مشكلي داشتي، آن هرگاه با محصوالت ي
ه رئيس اي خطاب ب بده؛ نامه اطالعرا به سطح باالي سازمان 

  .پيگيري كناز طريق تلفن آن را شركت بنويس و بعداً 
  

  .ها را نگو هاي خوب و فيلم آخر كتاب
  

دهي، در اول آن يادداشت كوتاهي  وقتي كتابي را هديه مي
  .بنويس



بندي نشده، به كسي هديه  يي بستههرگز چيزي را كه به زيبا
  .نده

  
كني، شفاف، منطقي و  هايت وضع مي مقرراتي كه براي بچه

  .منصفانه باشد
  

قيمت كمبود تجربه و استعداد را  فكر نكن كه تجهيزات گران
  .كند جبران مي

  



  .را به چند زبان ديگر ياد بگير» دوستت دارم«گفتن 
  

تركي با كار يا اي بخوان كه هيچ وجه مش هر هفته مجله
  .هايت نداشته باشد سرگرمي

  
  .ات را از بر كن مورد عالقه ةغزل عاشقان

  
پرسي بخواه تا آن را حداقل دوبار تكرار  از كسي كه آدرسي مي

  .كند



ها، پاها  اي ولي مجبوري ادامه بدهي، دست وقتي كه كامالً خسته
با اين . و صورتت را بشوي و جوراب و پيراهن تميزي بپوش

  .شوي العاده سرحال و سرزنده مي ش تجديد قوا كردن، فوقرو
  

هاي خود را در موعد مقرر پرداخت  ها و بدهي حساب صورت
اي بنويس كه وضعيت تو  تواني، به طلبكارانت نامه اگر نمي. كن

هر ماه چيزي براي آنها بفرست حتي اگر مبلغ . دهد را شرح مي
  .بسيار ناچيزي باشد



گذري، از عيوب و  ز خطاهاي خودت ميبه همان سهولتي كه ا
  .پوشي كن خطاهاي دوستانت نيز چشم

  
اي، فوراً براي  هر وقت فهميدي كه خطا و اشتباهي مرتكب شده

  .تصحيح و اصالح آن اقدام كن
  

شخصي كه تماس . داري لبخند بزن وقتي گوشي تلفن را برمي
  .گرفته لبخند و تبسم را در صدايت خواهد شنيد



نت اهدافي واال وضع كن و به آنها كمك كن تا به براي كاركنا
  .آنها دست يابند

       
كنيد و در آن حين شخصي  وقتي قراردادي تجاري منعقد مي

من «: جزئيات بعداً صحبت شود، بگو ةكند كه دربار پيشنهاد مي
متوجه هستم ولي مايلم كه كليت موضوع اينجا قبل از عقد 

» .شفاف و دقيق ذكر شود جزئيات ةقرارداد مشخص شود و هم
  .و تا اين كار انجام نشود ميز جلسه را ترك نكن



وقتت را با گوش دادن به موسيقي كه دوست نداري تلف نكن، 
آميز باشد؛ وقتت را  هرچند كه آن يك شاهكار يا اثري تحسين

  .فقط به موسيقي كه دوست داري اختصاص بده
  

و نفر از بهترين ات را به د از خودت بپرس كه اگر كليد خانه
اگر جوابت نه . دوستانت بدهي، آيا احساس راحتي خواهي كرد

  .است، پس بهترين دوستان جديدي را براي خودت پيدا كن
  



كنند، تو كار درست را  قطع نظر از اينكه ديگران چه فكري مي
  .انجام بده

  
براي كار لباس خوب و مناسب بپوش، حتي اگر كارت خالي 

  .كردن بار باشد
  
ردم را از جايگاه و وضعيتي كه آنها در آن قرار دارند قضاوت م

  .كن نه از موقعيت و جايگاهي كه تو در آن قرار داري



دهي، دستش را كمتر از حدي كه او  وقتي با خانمي دست مي
  .دهد، بفشار دستت را فشار مي

  
كني،  نفر بعدي كه مالقات مي. برخورد باش مهربان و خوش

  .وست تو شودممكن است بهترين د
  

با . كند جادويي به تو تقديم مي ةزندگي بعضي اوقات يك لحظ
  .تمام وجود آن را بپذير، از آن لذت ببر و قدردان باش



بعد از تاريكي ماشين نشوي، خانه را جارو نكش و يا خريدهاي 
  .مهم انجام نده

  
وجه به  به ياد داشته باش كه حق نداري آرزوهاي خود را به هيچ

ياهاي خود را ؤت تحميل كني؛ كمكشان كن تا رندانفرز
  .بيافرينند

  
توجه كن لباست كمي بهتر از مشتريان باشد ولي به خوبي لباس 

  .رئيس و كارفرمايت نباشد



خواهي حداكثر دو طبقه باال يا پايين بروي، حتماً از راه  وقتي مي
  .پله استفاده كن

  
. انداز كني سياد بگير حتي با كمترين و ناچيزترين حقوق هم پ

تواني از موفقيت  اگر توانستي كه آن را انجام بدهي، تقريباً مي
  .مالي خودت، خاطرجمع و مطمئن باشي

  
  .مفاهيم راحتي و خوشحالي را با هم اشتباه نگير



با همان هوشياري و احتياطي ماشين مستعمل خريداري كن كه 
  .خواهد از سيم خاردار باال رود مردي با بدن برهنه مي

  
تالش كن رفتارت در نهايت نجابت، آبرومندي و احترام باشد؛ 

  .به واالترين اصول انساني پايبند باش
  

بري كه تعويض كني يا پس بدهي، لباسي  هر وقت چيزي را مي
  .خوب بپوش و ظاهري آراسته داشته باش

  



  .بدان كه ثروت و موفقيت دو چيز متفاوت هستند
  

  .ودر بخشيدن و آشتي كردن پيشقدم ش
  

كني، اجازه نده حرفت را قطع كند يا  وقتي با دكترت صحبت مي
اين حق توست و بابتش پول . خاتمه دهدجلسه را زودتر 

اي و  تك سؤاالتت را نگرفته تا زماني كه پاسخ تك. پردازي مي
  .رضايت خاطرت حاصل نشده است، آنجا بمان



قبل از استفاده از دستشويي مطمئن شو كه آب يا دستمال 
  .والت موجود استت

  
 ةگيري بر عهد كني كه در آن تصميم اگر براي سازماني كار مي

شورا است، نهايت اطمينان را حاصل كن كه تو هم عضو  ةكميت
  .شورا هستي

  
آيند و اميدبخش  عادت كن درست قبل از خواب، چيزي خوش

  .بخواني



. بري با زني ازدواج كن كه از صحبت كردن با او لذت فراوان مي
اي او مثل  هاي محاوره گذاري، مهارت قتي پا به سن ميو

  .هاي ديگرش از اهميت بااليي برخوردار خواهند شد ويژگي
  

با انجام دادن كاري خوب براي دشمنانت، آنها را به دوست 
  .تبديل كن

  
  .هرگز لوازم الكتريكي را از سمساري نخر



كن كه با با سرايدار به همان اندازه دوستانه و محترمانه رفتار 
  .كني مدير رفتار مي

  
چيزهاي  ةپول است دربار ةبه ياد داشته باش كسي كه ديوان

  .ديگر نيز چنين است
  

مصرانه به دنبال . هر كسي تعريف و تمجيد را دوست دارد
  .هايي باش كه مردم را تحسين و ستايش كني روش



خواهي كاري انجام دهي و چيزي در اعماق وجودت ندا  وقتي مي
هام و بينش ال. د كه آن كار درستي است، آن را انجام بدهده مي

  .واقعيات بيروني اهميت دارد ةدروني اغلب به انداز
  

  .پختن نان را ياد بگير
  

گاهي، وقت خود را به گه بعضي اوقات با خود خلوت كن؛
  .تنهايي بگذران



خاص، اصيل و متفاوت باش؛ اگر اندكي غيرعادي و عجيب به 
  .نداردنظر رسيدي عيبي 

  
هر كسي استحقاق يك كيك تولد را دارد؛ هرگز روز تولدي را 

  .بدون آن جشن نگير
  

اي ظاهر كني، چند  هايي را كه گرفته خواهي عكس هر وقت مي
ها را براي كساني كه در  اضافه. سري اضافه درخواست بده

  .ها هستند بفرست عكس



خود  هاي تغييرات را با آغوش باز بپذير ولي هرگز از ارزش
  .برنداردست 

  
سال نو چه  ةانتظار نداشته باش كه ديگران بدانند براي هدي

  .اي خواهي، اگر خودت به آنها نگفته چيزي مي
  

رساني، قبل از اينكه آنجا را ترك كني  وقتي خانمي را به خانه مي
  .اش شده است مطمئن شو كه او به سالمت وارد خانه



بشوي، باك اتومبيل را  نيقبل از اينكه عازم سفر يا گردش طوال
  .خود را خالي كن ةپر و مثان

  
قبل از اينكه اسمي براي حيوان خانگي جديدت انتخاب كني، 

خود به ذهنت  اسم مناسب خودبه. چند روزي را با او بگذران
  .خطور خواهد كرد

  
هر سال روزي را كه با همسرت براي اولين بار مالقات كردي، 

  .جشن بگير



با همان احترامي رفتار كن كه با مشتريان و  با كاركنان خود
  .كني كنندگان رفتار مي مراجعه

  
در داخل شهر به آهستگي رانندگي كن، به ويژه در مناطقي كه 

  .مدرسه وجود دارد
  

پردازد، با  هاي سياسي مي وقتي فردي خوب و شايسته به فعاليت
  .وقت و پول خود از او حمايت و پشتيباني كن

  



  .هايت با اثرات و نتايج اعمال خود روبرو شوند هاجازه بده بچ
  

برداري را  فوراً از يك برتري و مزيت نهايت استفاده و بهره
  .بكن

  
هاي تخصصي نياز داري، به  هر وقت به مشورت و توصيه

  .متخصصان مربوطه مراجعه كن نه به دوستان خود
  

  .به ياد داشته باش كه بعضي اوقات سكوت بهترين جواب است



  .ك ارزان نخرتش
  

ا دوست نداري به راحتي از يك فقط به خاطر اينكه منشاء آن ر
  .دست نكشخوب  ةايد

  
  .هاي يك پرورشگاه را به اردو بفرست چند نفر از بچه

  
  .، با خوشي و شادي انجام بدهرا كه بايد انجام دهي كاري

  



شود؛  فكر نكن كه تنها با انتظار كشيدن چيزي به تو الهام مي
الهام خود به سراغ تو خواهد . ا تلف نكن و شروع كنوقتت ر

  .آمد
  

چيزي را كه داري  ةشنوي باور نكن، هم هر چيزي را كه مي
  .خواهد نخواب خرج نكن و هر قدر كه دلت مي

  
  .، جدي و صادق باش»دوستت دارم«گويي  وقتي مي

  



  .هاي فرد مورد نظر نگاه كن ، به چشم»متأسفم«گويي  وقتي مي
  

ر زندگي چنان پيش ببر كه دبيرستان و مدارس خود را د
التحصيل موفق دعوت كنند تا  قديميت از تو به عنوان يك فارغ

  .آموزان سخنراني كني براي دانش
  

  .قبل از ازدواج، حداقل شش ماه نامزد باشيد
  

  .هنگام برد و پيروزي، مباهات و خودستايي نكن؛ رجز نخوان



تراشي نكن و  ياور؛ دليلهنگام باخت و شكست، عذر و بهانه ن
  .شكست خود را بپذير

  
  .هنگام خريد آپارتمان باالترين طبقه را انتخاب كن

  
چه از لحاظ پوشش و چه از لحاظ (مواظب وضعيت ظاهري 

خود باش؛ اين اولين چيزي است كه مردم به آن ) رفتار و كردار
  .كنند توجه مي

  



حسن انجام وقتي كسي را يافتي كه كارهاي كوچك را به نحو ا
  .او بگذار ةيت كارهاي بزرگتر را بر عهدمسئولدهد،  مي

  
  .زياد مطالعه كن

  
هرگاه خواستي كسي را بهتر بشناسي، از وي بخواه پنج نفر را 

اين كار . نام ببرد كه آرزو دارد با آنها ديدار داشته باشد
  .او برايت آشكار خواهد كرد ةچيزهاي زيادي را دربار

  



  .ن تماشا كنخيلي كم تلويزيو
  

اي را براي شما  گارسون خدمات ويژه وقتي در يك رستوران
اي برايش در نظر بگيريد و  مندانه كند، انعام سخاوت مهيا مي

به خاطر « :يادداشت كوتاهي بدين مضمون به همراه آن بگذاريد
اي استثنائي  شما تجربه .ميانگيز شما سپاسگزار خدمات شگفت

  ».گذاشتيددر خاطرات ما به يادگار 
  



كني، عينك آفتابي خود را از چشمانت  وقتي با كسي صحبت مي
  .بردار

  
هاي كودك و نوجوان را خريداري  ترين كتاب سه تا از پرفروش

  .آنها را بخوان و سپس آنها را به يك كودك يا نوجوان بده. كن
  

به ياد داشته باش هرچه آگاهي و دانش تو بيشتر شود، ترس 
  .تو كمتر خواهد شد



به محض اينكه در جاي جديدي ساكن شدي، خود را به 
  .معرفي كن تهمسايگان

  
خواستي يافتي، اجازه نده چند هزار  وقتي چيزي را كه واقعاً مي
  .يافتن به آن بازدارد تومان ناقابل تو را از دست

  
شود، به ياد داشته  وقتي يكي از نزديكان يا دوستانت بيمار مي

  .ميد داروهاي قوي و اثربخشي هستندانديشي و ا باش كه مثبت
  



اند،  نياز است بعضي از امور را بهتر از آني كه قبالً انجام شده
اما . بعضي از كارها را كافي است كه فقط انجام دهي. انجام دهي

قبل از . بعضي ديگر را اصالً و ابداً نياز نيست كه انجام دهي
  .ه تعلق دارداينكه كاري را انجام دهي، توجه كن به كدام دست

  
تر از مقداري كه فكر  نردبان، شلنگ آب و سيم سيار را طويل

  .كني نياز خواهي داشت، خريداري كن مي
  



اهميت را با مشكالت  ها و دردسرهاي كوچك و بي ناراحتي
  .واقعي اشتباه نگير

  
بسيار . هر وقت توانستي دست فرزندانت را در دستت بگير

اني خواهد رسيد كه آنها ديگر سريعتر از آني كه فكر كني، زم
  .چنين كاري را نخواهند داد ةاجاز

  
  .خواهند كه دعايي در جمع بخواني، فوراً قبول كن وقتي از تو مي

  



رود،  هايشان مي خاك زير ناخن ،به كساني كه به خاطر شغلشان
  .احترام بيشتري بگذار

  
 ةشوي و به ايام گذشت وقتي پير مي. شرافتمندانه زندگي كن

كني، آن موقع براي بار دوم از آن لذت خواهي  د فكر ميخو
  .برد

  
  .هايت باش بهترين معلم و مربي بچه

  



آميز  به ياد داشته باش كه يك مثل خوب و يك داستان عبرت
  .بهترين اندرز است

  
كني، اولين سهم را به كسي بده  اي را تقسيم مي وقتي غذاي ويژه

  .كه آن را تدارك ديده است
  

  .بازي ياد بگير عبدهچند فن ش
  



ل را در جاي خود بگذاري، اگر مربا يا عس ةقبل از اينكه شيش
  .آن چسبناك است حتماً با دستمال تميزش كن ةبدن
  

هر ماه چند ساعت به يك آسايشگاه سالمندان يا تا داوطلب شو 
  .پرورشگاه در كارهايشان كمك كنييك 

  
هاي نامزد  در يك عصر خنك كت يا پالتو خودت را روي شانه

  .يا همسرت بينداز



خود هستند،  ةدي كه در باالترين سطح حرفگمان نكن افرا
  .دانند دانند؛ قطعاً نمي سؤاالت را مي ةجواب هم

  
هنگام امتحان و خريد شلوار تازه حواست به كيف پولت باشد؛ 

  .از خود جدا نكن موقع امتحان شلوار جديد كيف پول را
  

  .اول ماشينت را قفل و زنجير كن و بعد به خدا توكل نما



قيمت با خود نبر؛ اين براي دزدان بسيار  چمدان گران
كنند كه داخل آن بايد اشياء  انگيز است و گمان مي وسوسه

  .قيمتي باشد
  

باارزش و اوراق مهم را داخل  ءهنگام مسافرت با هواپيما، اشيا
  .ده؛ آنها را داخل هواپيما همراه خودت حمل كنچمدانت قرار ن

  
  .يك دوست قديمي را با يك تماس تلفني غافلگير كن

  



  .ات را محرمانه نگهدار افكار و عقايد خصوصي و محرمانه
  

داري با او مالقات داشته باشي، خودت را  عالقهبه شخصي كه 
 ....... .......من «: زني بگو ؛ در حالي كه لبخند ميچنين معرفي كن

  ».ام سعادت آشنايي با شما را نداشته. هستم
  

  .نگو» نه«اي،  تا زماني كه كل موضوع را نشنيده
  



كسي اجازه نده كه به تو امر و  متواضع و فروتن باش ولي به هيچ
  .نهي كند

  
به تماشاي اطراف ) دوربين دوچشمي(قبل از اينكه با دوربينت 

  .بپردازي، بند آن را دور گردنت بينداز
  

روي، دور كيف پولت چند  وقتي به ماهيگيري يا كوهنوردي مي
تكه كش الستيكي ضخيم بكش؛ اين كار از لغزيدن و افتادن 

  .كند كيف از جيبت جلوگيري مي



 50: مرتبه حركت شناي روي زمين را انجام دهيد 100هر روز 
  .مرتبه عصر 50مرتبه صبح و 

  
حتماً از عينك ايمني . ..هنگام كار با اره برقي، دستگاه فرز و 

  .استفاده كن
  

به هوش باش كه هنگام مذاكرات و معامالت اگر تعهد انجام 
چيزي را كتباً دريافت نكني، مطمئن باش كه آن را واقعاً و به 

  .احتمال خيلي زياد دريافت نخواهي كرد



ها براي كمك به  انتظار نداشته باش كه در مواقع بحراني بانك
  .تو بشتابند

  
سي كه داراي سوء پيشينه است، در كار و تجارت همكاري با ك
  .نكن

  
هايت  بچه ةها، مشكالت و مسائل مدرس خود را در فعاليت

  .درگير كن و به طور مستمر با مدارس آنها در ارتباط باش



ات بر عقل سليم و  گاه اجازه بده روح ماجراجوييز ا هر
  .شعورت غلبه كند؛ بعضي اوقات دل به دريا بزن

  
گم . (رگز اعصاب، اخالق و كليدهاي ماشينت را از دست ندهه

  .)نكن
  

در روز تولد فرزندانت يك جلد كتاب نفيس از ادبيات كالسيك 
از اولين روز تولد . خصوصي آنها اضافه كن ةجهان به كتابخان
  .آنها شروع كن



بهترين دوست، حامي و . از همسرت حمايت و پشتيباني كن
  .طرفدار او باش

  
...) كفش، لباس، جواهر و (هاي مهم همسرت  ي از اندازهفهرست

  .را در كيف پولت داشته باش
  

. از آن چشم برندار. واظبت كنات با دقت بسيار م از مغازه
  .سوزاند تو مثل تو دل نمي... كس براي شغل و مال و  هيچ



كند كه  هرگاه براي شام جايي مهمان هستي و ميزبان تعارف مي
  .، رد نكن ولي براي بار سوم ديگر صرف نكندوباره غذا بكشي

  
هايت حرف ناخوشايند  همسر و بچههرگز در حضور ديگران به 

  .آميز نگو يا توهين
  

اند، شروع  مسافران كمربندهاي ايمني را نبسته ةتا زماني كه هم
  .به رانندگي نكن

  



  .رفتار و كردار غيرمجاز و ناپسند را مپسند
  

روي،  كند مي اي خارجي ارائه ميوقتي به رستوراني كه غذاه
  .تواني درست كني سفارش نده غذايي را كه در خانه مي

  
  .در روز تولد همسرت، براي مادرش گل بفرست

  
  .اي بنويس محبوب خود تقديرنامه ةبراي نويسند



كني،  دهي و بداخالقي مي وقتي كنترل اعصابت را از دست مي
  .ها فوراً عذرخواهي كن، مخصوصاً از بچه

  
  .نامزدي را كه در توان داري، براي نامزدت بخر ةزيباترين حلق

  
ات، بسيار  وجود يك فضاي دوستانه و سرشار از عشق در خانه

تمام تالش خود را بكن تا هماهنگي و آرامش در . مهم است
  .ات موج بزند خانه



ات را با  خواهي كه كاري انجام دهد، خواسته اي مي وقتي از بچه
يا » فهميدي؟«: در عوض بپرس. كامل نكن »باشه؟«عبارت 

  »متوجه منظورم شدي؟«
  

، به منظور مسائل حق ات محتويات خانه ةكليبا يك دوربين از 
ها، كشوها و كمدهاي ديواري را  گنجه. فيلمبرداري كن بيمه،

  .فيلم مربوطه را در صندوق امانات بانك نگهدار. فراموش نكن
  



افتد تا  همي هرگز اتفاق نميبه ياد داشته باش كه چيز خيلي م
  .زند و مخاطره مي كند اينكه شخصي دل به دريا مي

  
جداگانه، ...) خمير ريش، فرچه، تيغ، (اصالح كامل يك ست 

  .و آماده، مخصوص مسافرت داشته باش بندي شده بسته
  

خود آن  ةگفتن و بيان چيزي به انداز ةبه ياد داشته باش كه نحو
  .خود گفته مهم است ةفتار به اندازداراي اهميت است؛ طرز گ

  



  .ياهايت رشد كنندؤهاي هرز در اطراف ر مگذار كه علف
  

  .تراشاني را كه سرگرم كار هستند، تماشا كن بايست و سنگ
  

اي بايست و كشاورزي را كه در حال شخم زدن است،  لحظه
  .تماشا كن

  
  .هرگز چيزي را كه كف تاكسي افتاده است، برندار

  



گيرند،  ي كه بازديدكنندگان از يكديگر عكس ميبين وقتي مي
  .جمعي با گروهشان بگيرند پيشنهاد كن كه يك عكس دسته

  
 بهدر اختالفات و مشاجرات با كساني كه دوستشان داري، فقط 

به مسائل گذشته توجه نكن و . كن رسيدگيوضعيت كنوني 
  .حرفي از آنها به وسط نكش

  
  .تواني با پول پر كني مي گمان نكن كه فضاهاي خالي قلبت را

  



و زياده از حد خودت، هنگام   هرگز به خاطر اقدامات افراطي
هاي خود، سالمت خود و امنيت  دفاع و حفاظت از ارزش

  .ات، عذرخواهي نكن خانواده
  

زير   چتر بزرگي داشته باش كه دو نفر بدون اينكه خيس شوند،
  .آن راه بروند

  
  .دشوار، مشهور شودر به پايان رساندن امور مهم و 

  



  .پول خرد را جايي بگذار تا كودكي بتواند آن را بيابد
  

  .هر وقت گم شدي، آن را بپذير و مسير درست را بپرس
  

ترين راه براي رسيدن به جايي اين  به ياد داشته باش كه كوتاه
است كه يك همراه خوب براي سفر داشته باشي؛ همراه راه را 

  .كند كوتاه مي
  



دندان و يك  ك رول كاغذ توالت، يك بسته نخهرگز فقط ي
  .هميشه دو تا بگير. شيشه شكالت صبحانه نخر

  
از قلم خودنويس استفاده . عاشقانه را تايپ نكن ةهرگز يك نام

  .كن
  

انتقاد را همانند تحسين با كمال ميل و با . نارنجي نباش نازك
  .تحسين بدان التفات كن ةنيتي بپذير و به انداز خوش



اي روي آن  قبل از خريد صندلي يا مبل، چند دقيقه هميشه
  .بنشين؛ آنها را هرگز بدون نشستن نخر

  
  .عيب و نقص را نگهدار سوابق مالياتي بي

  
  .ات را تميز و مرتب كن هر هفته يكي از كشوهاي خانه

  
نشر دانش راهي است . ديگران را در دانش خودت سهيم كن

  .و ابديت براي دستيابي به نيكنامي، جاودانگي



  .با زمين مهربان باش و با ادب و ماليمت با آن رفتار كن
  

نشان و يا مددكار  بعد كه در كنار يك افسر پليس، آتش ةدفع
ايستادي، بگو كه شما قدردان كارهايي هستيد كه آنها براي 

  .دهند جامعه انجام مي
  

كني، براي عدم اتمام كار در موعد  وقتي با پيمانكاران كار مي
  .اي در متن قرارداد قرار بده جريمه ةر توسط آنان، مادمقر



ها به تابلو اعالنات نگاهي  ها، فرهنگسراها و باشگاه در دانشكده
  .بينداز؛ چيزهاي جالبي ممكن است آنجا بيابي

  
الحال  براي شركتي كه توسط يك شخص مشكوك و معلوم

  .شود، كار نكن رهبري مي
  

ها را با  ر تا هميشه بتواني بچهچند معما و چيستان جالب ياد بگي
  .آنها سرگرم كني

  



  خود را صرف آفرينش كن نه نكوهش؛ وقت و انرژي
  

به دبيرستان قديمي خودت سري بزن و خود را به مدير آنجا 
درخواست كن در صورت امكان در دو تا از . معرفي كن

  .ها براي زماني كوتاه حضور داشته باشي كالس
  

ر ديگران با تو چگونه است، تو با فروتني نظر از اينكه رفتا صرف
مگذار كه آنها تو را به انجام . و انصاف با آنها رفتار كن

  .هاي ناخواسته وادار كنند واكنش



تر  در مشاجرات لفظي صدايت را از صداي طرف مقابل پايين
  .بياور

  
هايت ببينند كه چه كارهايي براي همسرت انجام  بگذار بچه

داري و برايش ارزش ه چقدر او را دوست دهي تا بدانند ك مي
  .قائلي

  
ها در آينده،  اين عكس. از هر ماشيني كه داري عكس بگير

  .انگيزي خواهند بود يادآور خاطرات شگفت



ها اجازه نده كه پشت نيسان وانت، پيكان وانت و  هرگز به بچه
  .سوار شوند... 
  

ايي وقتي كه در يك رستوران براي صرف شام مهمان هستي، غذ
  .دهد، درخواست مكن تر از چيزي كه ميزبانت سفارش مي گران

  
انجام . هر روز را با مهمترين كاري كه بايد انجام دهي، آغاز كن

  .كارهاي با اهميت كمتر را براي بعداً موكول كن
  



  .حواست باشد كه موي زايد كف حمام باقي نماند
  

اي  داده قبل از اينكه تصميم بگيري براي كار خاصي كه انجام
پولي نگيري، خوب فكر كن؛ توجه كن كه مردم اغلب براي 

  .شوند دهند، ارزش قائل نمي چيزي كه پول نمي
  

اي براي صعود كردن وجود دارد، گمان نكن كه با  وقتي تپه
  .تواني از ارتفاع آن بكاهي صبر و انتظار مي

  



  .را كه در حال افتادن است، نقاپ هرگز چاقويي
  

  .استفاده كني، نگيراز آن تواني  ه نميكرا هرگز چيزي 
  

يرفاميل و ها از عكاسي، اسم اشخاص غ به محض دريافت عكس
  .ها قيد كن عكس ةتاريخ عكاسي را پشت هم

  
       .كوچكي درست كند ةبه يك بچه كمك كن تا باغچ



ها كه روي برچسب آنها قيد شده  شستشوي لباس ةبه شيو
  .مراعات كن اين نكات را حتماً. است، توجه كن

  
  .دعا كن؛ قدرت بيكراني در آن نهفته است

  
براي فهميدن اينكه چه كسي دير كرده است، به در جلسات 

  .اطراف نگاه نكن و از اين كار بپرهيز
  

  .پابرهنه سوار دوچرخه يا موتورسيكلت نشويد



داراي شأن و  ، مهمفقط به خاطر اينكه از طريق شغلي آراسته
كني، به ديگراني كه مانند تو  مد مياجتماعي باال كسب درآ

 ةتر و از جنب بيا موضوع را دقيق. تحقير نگاه نكن ةنيستند با ديد
اگر تو يك ماه از شغلت دست بكشي، چه . ديگري بررسي كنيم

توجه كن اگر . آيد اتفاقي براي وضعيت جامعه پيش مي
كارگران شهرداري و آب و فاضالب كار خود را به مدت يك 

حاال، انصاف . م ندهند، چه پيامدي به دنبال خواهد داشتماه انجا
  تر است؟ شغل چه كسي مهم ؛داشته باش



بندي آن باز شده است،  رسد بسته هرگز چيزي را كه به نظر مي
  .خريداري نكن

  
، يار انتخاب )دو نفره(همانند روشي كه براي بازي تنيس خود 

داشته كني، يك شريك و همكار در شغل و تجارت خودت  مي
هايي كه تو ضعيف  باش؛ كسي را انتخاب كن كه او در زمينه

  .هستي، قوي باشد
  

  .اضافي تهيه كن ةكليدهاي مهم خود يك نسخ ةاز هم



با يك آسايشگاه سالمندان تماس بگير و اسم چند نفر را كه به 
از  كنند، اي دريافت مي ندرت مالقاتي دارند و يا به ندرت بسته

ي چند بار هدايايي براي آنها بفرست و سپس سال. آنجا بگير
كند شما بسيار  از طرف شخصي كه فكر مي«: روي آنها بنويس

البته بهتر است خود گهگاه به » .ارجمند، مهربان و صبور هستيد
آنها سربزني و حضوراً مالقاتشان كني و سعي كني با آنها ارتباط 

  .برقرار نمايي
  



العات شخصي، شغلي و بجز در مواقع كامالً ضروري، هرگز اط
  .مالي خود را در اختيار كسي قرار نده

  
وقتي در تعطيالت و مسافرت هستي بسيار مطالعه كن، اما نه 

  .چيزهايي كه مرتبط با كارت هستند
  

به ياد داشته باش چيزي كه درست و شايسته است هميشه 
پسند است هميشه درست و  پسند نيست و چيزي كه عامه عامه

  .شايسته نيست



اي را بخري و يا آپارتماني را اجاره كني، با  قبل از اينكه خانه
شيرهاي آب و دوش  ةدقت فشار آب آنجا را بررسي كن؛ هم

  .حمام را باز كن و همچنين سيفون توالت را بكش
  

  .درصد زيادتر تخمين بزن 20ود هميشه زمان مسافرت را حد
  

اصالح مهم و بزرگ موهايت را  ةيك هفته قبل از يك مصاحب
  .كن



امتحان  ةپايت باشد و در همان لحظ ةكفشي بخر كه دقيقاً انداز
به حرف فروشنده كه . كامالً احساس راحتي بكني ،آنكردن 

مدعي است بعد از چند بار پوشيدن مناسب پايتان خواهد شد 
  .اصالً توجه نكن

  
سعي كن با زندگاني خود، مردم را باال بكشي نه اينكه آنها را به 

  .كشيزير ب
  

  .يك كاله حصيري خوب داشته باش



به ياد داشته باش كه براي دستيابي به عشق بزرگ و 
  .هاي بزرگ بزني هاي بزرگ، بايد دست به ريسك موفقيت

  
  .براي مطالعه يك صندلي راحت داشته باش

  
  .خوب و عالي داشته باش ةيك دست چاقوي آشپزخان

  
  .مسواك بزنبپوشي ) مخصوصاً پيراهن(قبل از اينكه لباس 



لباس پوشيدن يك مرد درباره ثروتش قضاوت نكن  ةاز نحو
  .بلكه از طرز پوشش همسرش ثروت او را ارزيابي كن

  
اي ريسك  هميشه به اندازههرگز بيش از توانت ريسك نكن؛ 

و آن را  شكست و باخت احتمالي بربيايي ةكن كه بتواني از عهد
  .جبران كني

  
  ».كند ين كاري نميمن هرگز چن ةبچ«هرگز نگو كه 

  



  .كار خودت باشد؛ كاري به كار كسي نداشته باش بهسرت 
  

بندد، اعتماد  بوسي چشمهايش را نمي به زني كه وقتي او را مي
  .نكن

  
اگر درآمد خيلي زيادي داري، تا زماني كه در قيد حيات هستي 

اين بزرگترين لذت و . از آن براي كمك به ديگران استفاده كن
  .ز ثروت استشادي حاصل ا



اصوالً او خودش . ريزد هرگز به مردي نگو كه موهاي سرش مي
  .داند بهتر از هر كسي مي

  
  .جوش را ياد بگير كار كردن با نخ و سوزن، اتوي بخار و قهوه

  
شوند كه با تمركز،  به منتقدانت با دقت گوش بده؛ آنها باعث مي

  .پشتكار، ابتكار و خالقيت بيشتر به كارت بپردازي
  

  .اي هر سال يك بار جايي برو كه قبالً هرگز آنجا نبوده



كند،  هرگز به كسي كه غم و اندوه بسيار شديدي را تجربه مي
  .داني تو هرگز نمي» .دانم چه احساسي داري مي«: نگو كه

  
ي، ستخوا به ياد داشته باش كه دست نيافتن به چيزي كه مي

  .شانسي است و خوش بعضي اوقات يك موهبت
  

رود، شمع و  پزخانه و اتاق خوابت براي وقتي كه برق ميدر آش
  .كبريت نگهدار

  



اول روزنامه چاپ شود هرگز  ةخواهي در صفح چيزي را كه نمي
آگاه باش هر چيزي به آنها بگويي احتمال  ؛به خبرنگاران نگو

هاي شما  فتهدارد كه منتشر شود حتي اگر آنها بگويند كه گ
  .دمان محرمانه باقي مي

  
  .كار مباش و غمگين مباشبده

  
  .ها شود اجازه نده كه سگت با عوعو كردن مزاحم همسايه

  



هاي خود  يتمسئولكني، وظايف و  وقتي از حقوق خود دفاع مي
  .را فراموش نكن

  
وقتي دوستان يا اقوامت در بيمارستان بستري هستند، از آنها 

  .اي پيش آنها بماني فقط كافي است كه چند دقيقه. عيادت كن
  

بخشي خيلي بيشتر از چيزي كه  به ياد داشته باش چيزي كه مي
  .شود گيري باعث خرسندي تو مي مي

  



خود را روي صندوق پستي يا روي در يا  ةاسم خيابان يا كوچ
ديوار منزل خود به صورت كامالً آشكار و واضح قرار بده تا در 

 ةوسايل نقلي. (يدا كنندمواقع اضطراري به راحتي آنجا را پ
  ...)نشاني، پليس و  اورژانس، آتش

  
  .را تماشا كن» طعم گيالس«فيلم 

  
اگر شغلي مستلزم اين است كه در يك اتاق بدون پنجره كار 

  .كني، قبل از پذيرفتن آن عميقاً فكر كن



رگز كسي را استخدام نكن كه تمايل نداشته باشي او را براي ه
  .شام به منزل خودت دعوت كني

  
كني، براي غذا  يك شهر كوچك ديدن مي وقتي هنگام ظهر از

  .خوردن رستوراني در ميدان اصلي شهر را انتخاب كن
  

آن . تواند، انجام بده كارت را بهتر از هر كس ديگري كه مي
  .بهترين امنيت شغلي است كه من سراغ دارم

  



هنگام گردش و اردو هرگز از خودت يادگاري به جا نگذار؛ 
  ...هرگز چيزي ننويس، حك نكن و 

  
موفقيت خود را با چيزهايي كه از دست دادي و يا مجبور شدي 

  .از آنها دست بكشي تا به آن برسي، ارزيابي كن
  

هرگز از يك حسابدار، وكيل و پزشك در يك محيط اجتماعي 
  .اي نپرس سؤاالت تخصصي و حرفه

  



اسبي كه دقيقاً يك ثانيه زودتر از اسب ديگر از خط پايان 
ها دالر ارزش بيشتري نسبت به آن  ميليونگذرد،  مسابقه مي

اي را كه برنده و  حاضر و راغب باش تا آن تالش اضافه. دارد
  .سازد، از خود نشان دهي نفر دوم را از يكديگر متمايز مي

  
هر وقت كسي خدمتي استثنايي و ويژه برايت عرضه كرده 

  .است، يادداشتي براي رئيسش بنويس
  

  .را ببين داريوش مهرجويي» گاو«فيلم 



هرگز بدون برداشتن كليدهاي ماشين، يك بچه را در ماشين 
  .تنها نگذار

  
  .هرگز حتي يك مداد هم از محل كارت قرض نكن

  
 ةهر وقت مطلع شدي كه دوست خوبت بيمار است، از او دربار

  .بيماريش نپرس؛ بگذار كه اول او به تو بگويد
  



جايگزين تواند  فكر نكن كه فرستادن گل يا يك هديه مي
  .حضور تو شود

  
  .حماقت را با شجاعت اشتباه نگير

  
  .لطف و مهرباني را با ضعف و سستي اشتباه نگير

  
هزار تومان ارزش پنجاه خري كه بيش از  هرگاه چيزي مي

  .دارد، حتماً چانه بزن و اندكي تخفيف بگير



سازها و هايت مشغول يادگيري موسيقي هستند،  وقتي بچه
  .برايشان بخر ادوات موسيقي خوب

  
  .اول به سؤاالت ساده جواب بده

  
  .مسائل خانوادگي در سر كار گفتگو نكن ةدربار

  
يك روز در شهر خودت مانند يك توريست گردش  به مدت

  .كن و از تماشاي مناظر لذت ببر



  .خويشاوندانش قضاوت نكن ةكسي بواسط ةهرگز دربار
  

  .ندبگذار بعضي چيزها اسرارآميز و مبهم باقي بمان
  

  :اين عبارت را به خاطر بسپار
ده درصد زندگي عبارت است از چيزهايي كه براي من اتفاق «

هايي است كه من در مقابل آنها  واكنشافتد و نود درصد بقيه  مي
  ».دهم از خود نشان مي

  



سفر كن و جاهاي جديد را ببين ولي فراموش نكن كه بايد يك 
  .ذهن باز و روشن به همراه داشته باشي

  
  .نسبت به افراد بزرگتر از خود صبور و فروتن باش

  
  .هرگز خالكوبي نكن

  
  .قبل از اينكه به خانواده و دوستانت سربزني، تلفن كن

  



  .دهند، آن را بپذير پيشنهاد كمك مي توقتي دوستان
  

كاري را انجام دهي، از تواني اندكي  تنها به خاطر اينكه فقط مي
دهي؛ هر اندازه كه ني انجام هرگز تصميم نگير كه اصالً چيز

  .تواني انجام بده مي
  

از هدايا هر اندازه هم كوچك باشند، قدرداني كن و خوشحالي 
  .خود را نشان بده

  



  .فهمي، قضاوت نكن چيزي كه آن را نمي ةدربار
  

بزرگتر از دهانت بردار؛ كاري را كه  ةهر چند وقت يك بار، لقم
  . ول كنخيلي سخت و بيش از حد توانت است، قب

  
ات بچسب؛  دست از تالش برندار و سفت و سخت به خواسته

فقط كافي است يك ثانيه بيشتر از رقيبت پافشاري و پايداري 
  .كني تا برنده شوي



طلب،  جاه. با خودت رقابت كن. خودت را به چالش بكش
  .بلندپرواز و نستوه باش

  
  .هر هفته يك شعر كوتاه بگو

  
  .ري و استفاده كناز محصوالت مشتريانت خريدا

  
خود را مجهز  ،كني نياز است تا باشي بيشتر از چيزي كه فكر مي

  .و آماده كن



قيمت بخر و  يك دوربين عكاسي كوچك و سبك اما نه گران
  .روي آن را با خود داشته باش هر جا كه مي

  
يك قرارداد منعقد  ةتو به انداز» دست دادن«ار كن كه چنان رفت
  .بر باشدآور و معت شده الزام

  
را هميشه بعد از اتمام ارائه بين ... برگه، بروشور، كاتالوگ و 

  .حضار پخش كن؛ هرگز قبل از ارائه اين كار را نكن



وقتي چيزي تو را آزار . گيرد نگراني خواب آسوده را از تو مي
سازد، قبل از اينكه به رختخواب بروي فوراً  دهد و آشفته مي مي

تواني انجام دهي تا تو را در حل  يسه چيزي را كه روز بعد م
  .مشكل ياري دهد، يادداشت كن

  
هاي كاري و تجاري را كه دريافت مي كني،  بهترين نامه

  .نگهداري و بايگاني كن
  

  .شخصي را كه لياقتش را ندارد، دوست بدار



  .ها را بخر موسيقي يا نمايش تئاتر بهترين صندلي  در كنسرت
  

و گستاخ چيزي نخر، حتي هر ادب  بي ةهرگز از يك فروشند
  .هم كه آن را بخواهي قدر

  
آن را به راحتي در بين انبوه چترهاي . يك چتر قرمز رنگ بخر

توان پيدا كرد و همچنين اندكي روزهاي باراني را  سياه مي
  .كند آميزي مي رنگ



صحيح و ورزش منظم سيستم ايمني بدنت را تقويت  ةبا تغذي
  .كن

  
قضاوتشان استخدام كن تا از روي  ةافراد را بيشتر از نحو

  .استعدادشان
  
تو مثل يك غذاي خوب و  ةه ياد داشته باش كه شخصيت بچب

  .شوند هر دو در خانه درست مي. خوشمزه است



است، آن را طوري بگو كه در آن ابهامي » نه«وقتي جوابت 
  .نباشد

  
چنان شخصيتي داشته باش كه به محض ورود به جايي فضاي 

فاً با ورود خود روشن و منور كني؛ وجودت آنجا را آنجا را صر
  .پرشور و زنده كند

  
كه به خالقيت و ابتكار آنها نياز  بدههايي  بازي اسبابها  به بچه

  .داشته باشند نه به باتري



  .درست قبل از سخنراني غذا نخورهرگز 
  

خري كه نياز است آن را فقط يك بار خريداري  وقتي چيزي مي
  .را كه در توانت است خريداري كنكني، بهتريني 

  
از تعصب، قضاوت و تبعيض بر اساس نژاد و قوميت، جنسيت، 

  .بپرهيز و شديداً آن را محكوم كن... مذهب، سن و 
  



به محض اينكه ازدواج كردي، براي تحصيالت فرزندانت شروع 
  .انداز كن به پس

  
  .بر حذر باشها  ها و بلندهمتي از زندگي تهي از بلندپروازي

  
ويليام جيمز را هميشه به خاطر داشته باش كه  ةاين اظهار عقيد

ترين اصل در طبيعت انسان اشتياق وي براي تحسين و  عميق
  .تقدير شدن است

  



  .از هالل احمر و صليب سرخ حمايت و پشتيباني كن
  

آميز و قطعي كردن آن، تو بايد  براي داشتن يك سال موفقيت
  .از اول فروردين ماه شروع كني

  
ت باش نه كميت آن؛ بيش از ا بيشتر نگران كيفيت زندگي

  .اندازه نگران طول عمر خود مباش
  

  .چند عدد كارت ويزيت هميشه در كيف پولت داشته باش



  .براي تيم ملي يا تيم شهر خودت هورا بكش
  

  .موقرانه واكنش نشان بدهصرف نظر از موقعيت، بسيار 
  

  .هميشه به يادشان باش و ياد كن كساني را كه دوستت دارند،
  

  .والدينت برو ةروزهاي تعطيل به خان
  

  .به پدرت زنگ بزن
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  .هر روز در اولين فرصت ممكن، چيزي مثبت بگو
  

  .معجزات را باور كن ولي به آنها وابسته نباش
  

صرف نظر از موقعيت، به ياد داشته باش كه با رعايت ادب 
  .دهي ي از دست نميهرگز چيز

  
سفر را  ةهاي هزين همان روزي كه از سفر برگشتي، گزارش

  .تكميل كن



اي، سپاسگزار  از اينكه در چنين كشور پهناوري به دنيا آمده
  .باش

  
خوب و عالي انجام دادن چيزهاي كوچك  ةاز رضايتي كه بواسط

  .شود، لذت ببر حاصل مي
  

ته كاغذ يادداشت دار و يك بس پالستيكي زيپ ةيك بسته كيس
  .دار هنگام مسافرت به همراه خود ببر پشت چسب

  



  .هايت باشد همچون عقاب چشمت به دارايي
  

تا زماني كه صدمه و آسيب جدي مطرح نيست، اجازه بده 
هايت به روش خودشان كار را انجام دهند، حتي اگر  بچه
 آنها از اشتباهات خود. كنند داني كه قطعاً دارند اشتباه مي مي

  .هاي خود ياد خواهند گرفت خيلي بيشتر از موفقيت
  

  .را بخوان» دنياي سوفي«كتاب 
  



  .هايت را تشويق كن در يك گروه سرود عضو شوند بچه
  

هرگز اجازه نده كسي با ايجاد رعب و ترس تو را به انجام 
  .كاري وادار كند

  
اي كه شلنگ آب به دست دارد نشو مگر  هرگز نزديك بچه

  .خيس شوي اينكه بخواهي
  



هرگاه در ماشين شخص ديگري مسافر هستي، هرگز از بابت 
  .موسيقي شكايت نكن

  
  .هاي گل و نوزادان تازه متولد شده تعريف كن هميشه از باغچه

  
خيلي  بروداگر از بابت قيمت سرت كاله به ياد داشته باش كه 

  .فريب بخورياست كه از لحاظ كيفيت  اينبهتر از 
  



كني، گلستان سعدي  خودسازي مطالعه مي ةنوقتي كتبي در زمي
  .را نيز بخوان

  
  .شان عكس بگير هايت در اولين روز مدرسه هر سال، از بچه

  
  .ديگران را در دانش و تجربيات خود سهيم كن

  
  .قبل از اينكه عكس كسي را بگيري، از وي اجازه بگير

  



  .كنند، ياد بگير هايت بازي مي هايي را كه بچه ورزش ةقواعد هم
  
پشت (يك دوست  ةآميزي دربار ي تحسين يا سخن شفقتوقت

  .ن را به او هم بگوايشنوي،  مي) سرش
  

داني درست است، درنگ  هرگز در انجام دادن كاري كه مي
  .نكن

  



به خاطر پاداش كار نكن ولي كار را چنان انجام بده كه مستحق 
  .پاداش باشد

  
  .كيبا باشهاي خود مهربان و ش در گفتار، اعمال و قضاوت

  
  .براي شركتي كار كن كه توقعات و انتظارات بااليي از تو دارد

  
  .هايت تو را با اسم كوچك صدا بزنند ها يا نوه اجازه نده بچه



هاي  هايشان و يا با بچه هايت را با يكديگر، با همكالسي چهب
  .اقوام مقايسه نكن

  
اري با ذوق و شوق و با اشتياق زياد اظهار قدرداني و سپاسگز

  .كن
  

به جمعيت جوانان سازمان هالل احمر و يا يك انجمن مدني 
  .ديگر بپيوند

  



  .فوراً ببخش
  

  .آرام و آهسته ببوس
  

ها با زحمت و تالش حاصل  موفقيت ةبه ياد داشته باش كه هم
  .شود مي

  
دهي كسب كن  موفقيت خود را با خدمتي كه به ديگران ارائه مي

  .كني يل مياي كه بر آنها تحم نه با هزينه



به ياد داشته باش كه صرف نظر از اينكه كجا هستي، معموالً 
  .افتد شب اتفاق نمي آيندي بعد از نيمه چيزهاي خوش

  
آميز يا  هايت به همسرت چيز توهين هرگز در حضور بچه

  .ناخوشايند نگو
  

  .العاده است به همسرت بگو كه چقدر فوق
  



تي اگر آنها خواب را ببوس، حهايت  قبل از خواب بچه ها، شب
  .باشند

  
  .براي فايق آمدن بر افسردگي، ورزش كن

  
و  اي كه بدآموزي دارد هايت فيلم يا برنامه هرگز با بچه

  .، تماشا نكنخواهي كه از آن تقليد كنند نمي
  



كني، از  رفتاري را مشاهده مي مؤدب و خوش ةوقتي بچ
  .والدينش تعريف كن

  
ف پول، كليدهاي ماشين، خواهي در سفر بخوابي، كي وقتي مي

  .هايت نزديك و دم دستت باشند كليد اتاق، عينك و كفش
  

كني، صرف  دو برابر زماني كه صرف سرزنش و انتقاد مي
  .تعريف و تحسين كن



در پايان اجراي موسيقي و نمايش در مدارس، به پا خيز و 
  .ها را تشويق كن بچه

  
  :بسپار را به خاطرموفقيت  ةدربار» والت ديزني« ةعقيد

  ؛)خواهي بينديش چيزي كه مي ةدربار( فكر كن
  ؛)رسي ايمان داشته باش كه به آن مي( باور كن

  ؛)ياهايت بپرورانؤدر رآن را ( تجسم كن
  .)براي رسيدن به آن با تمام توان وارد كارزار شو( مبارزه كن



اندازد، از او مأيوس نشو و  وقتي كسي روي تو را زمين مي
  .ت ندهاعتمادت را از دس

  
هاي خود  با پول و اموال شركت و محل كارت، همچون دارايي

  .رفتار كن
  

يك شغل پيدا كن كه واقعاً عاشقش هستي و هر چه در توان 
  .داري به آن اختصاص بده؛ هر چيزي را كه داري، فدايش كن



زندگي به ندرت از قبل به خاطر داشته باش كه تغييرات بزرگ 
  .دهند هشدار مي

  
ايت ياد بده تا هرگز افراد ناتوان و معلول را دست كم ه به بچه

  .حقارت به آنها نظر نكنند ةنگيرند و با ديد
  

كارهايي كه بايد در سفر انجام (فهرستي از ضروريات سفر 
  .تهيه كن، آن را تا كرده و در چمدانت قرار بده.) دهي



 هرچه را كه بايد انجام دهي، از صميم قلب و با تمام وجود انجام
  .بده

  
هرگز از تأخير پرواز به علت تعميرات و مشكالت فني، شكوه و 
گاليه نكن؛ روي زمين منتظر ماندن، مطمئناً خيلي بهتر از اين 

  .است كه در آسمان با مشكلي مواجه شويد
  

  .از اسناد و سوابق مالي، به خوبي نگهداري كن



 وزن كسي نظر نده مگر اينكه مطمئن باشي كه او ةهرگز دربار
  .آن بشنود ةخواهد دربار مي واقعاً

  
  .اقتصادي را به صورت منظم مطالعه كن ةروزنامه يا مجليك 

  
  .در طلب حيثيت و احترام باش نه شهرت و معروفيت

  
  .گرايي باش گرايي، به دنبال كيفيت به جاي تجمل



هايت  هاي تلويزيون كه بچه روي مدت زمان و محتواي برنامه
  .ت بگذاركنند، محدودي تماشا مي

  
به جاي مدگرايي، در جستجوي پاكيزگي، آراستگي و كمال 

  .سليقه باش نه مدپرست باش؛ خوش
  

بعداً حسرتش «: گويد به ياد داشته باش كه هر وقت مادرت مي
  .به احتمال زياد اتفاق خواهد افتاد» را خواهي خورد



قيمت،  هنگام خريد ماشين، اثاث منزل يا لوازم خانگي گران
حاصل  ةنوجوان خود را همراهت ببر و بگذار تا از تجرب هاي بچه

  .چيزهايي ياد بگيرند
  

هرگز فراموش نكن كه فقط يك شخص يا يك ايده و فكر 
  .تواند زندگي تو را براي هميشه تغيير دهد مي

  
  .كارها و زحمات خود را به دوستان و همكارانت تحميل نكن



اگر آن، كار تو  هايت كمكت كنند حتي گاهگاهي اجازه بده بچه
  .را به عقب اندازد

  
  .براي دوستت جشن تولد بگير و حسابي او را غافلگير كن

  
  .ها و تعطيالت كاري خود، هميشه استفاده كن از مرخصي

  
هاي شخصي و شغلي تهيه  موفقيت ةصوتي در زمين ةيك مجموع

  .كن و به دقت گوش بده



مضحكي كه  ها، مطالب و تصاوير دار از جوك يك بايگاني خنده
  .خندانند، درست كن تو را مي

  
يك بايگاني از مطالبي كه ممكن است بعداً براي لذت بردن، 

  .دوباره آنها را بخواني، ايجاد كن
  

هر وقت به اندكي نصيحت و مشورت نياز داري، به پدربزرگ 
  .يا مادربزرگت زنگ بزن

  



ت دهي، به پسران به همان اندازه كه به دخترانت آشپزي ياد مي
  .نيز ياد بده

  
تجاري غيرقانوني و غيراخالقي را به اطالع هاي  فعاليت
  .هاي مربوطه برسان سازمان

  
ها  هايي باش كه در دل مشكالت و بدبختي در جستجوي فرصت

  .اند نهفته
  



  .از دوستان همسرت انتقاد نكن
  

هايت را به مدرسه يا فعاليت ديگري  وقتي قرار است بچه
  .برساني، درنگ نكن

  
  .نشينناند،  ها ننشسته تا خانم

  
  .به صورت جدي، تاريخ كشور خودت را مطالعه كن

  



اگر برايت مقدور است ناهارت را از خانه به سر كار ببر؛ غذاي 
  .تر است تر و بهداشتي خانه خيلي سالم

  
  .با يك بچه بازي كن

  
چند پرتاب با توپ بسكتبال انجام بده؛ سعي كن هر دفعه 

  .شكنيركورد خودت را ب
  

  .چند قطعه شعر بگو



حرفه و  ةيك بار در ماه، شخصي را كه بيشتر از تو دربار
  .داند، براي شام دعوت كن وكار تو مي كسب

  
كسي كار خوبي بكني، آن شخص را مديون خود  ةاگر به بچ

  .اي كرده
  

 ةمغزدار را با ماليدن كمي شير ةكيفيت حتي بهترين كلوچ
  .نانگور روي آن، باز هم بهتر ك

  



  .به افراد بزرگتر از خودت احترام بگذار
  

اگر بليط استخر يا شهر بازي داري و قصد نداري از آنها 
  .هاي همسايه بده استفاده كني، به بچه

  
وقتي يك گروه موسيقي، يك گروه تئاتر و يا يك سخنران 

يابند، براي يكي از  معروف و پرآوازه در شهر تو حضور مي
  .دوستانت هم بليط بخر



هنگام مسافرت در كشورهاي خارجي، هرگز از كشور خودت 
  .انتقاد نكن

  
روند، به آنها تا زماني كه ماشين را  وقتي عزيزانت از پيشت مي

  .تواني ببيني، نگاه كن مي
  

  .در روز تولدت يك پيام سپاسگزاري به مادرت بفرست
  

  .يادداشت بگذار ةدر كنار هر تلفن يك مداد و دفترچ



باش كه جنسيت مالكي براي برتري نيست؛ چه زن به ياد داشته 
  .و چه مرد هر دو انسانند

  
قبل اي، فوراً ارتباط را قطع نكن؛  اي را گرفته وقتي اشتباهاً شماره
  .حتماً عذرخواهي كناز گذاشتن گوشي، 

  
  .با تأخير و به تعويق انداختن كارها بجنگ

  
  .پستي ديگران را باز نكن ةنامه يا بست



مجالتي كن كه  ةساعت از وقتت را صرف مطالع هر هفته دو
  .هيچ ربطي به شغل و سبك زندگي تو ندارند

  
هاي وااليي را كه از ديگران انتظار داري،  خصوصيات و ويژگي

  .ابتدا در وجود خودت بپروران
  

  .ابراز اميدواري كن
  

  .طوري عمل كن كه حرفت در حكم سند باشد



از دنبال كردن چيزي كه از ها تو را  هرگز اجازه نده نابرابري
  .داني كه بايد انجامش دهي، باز دارد اعماق قلبت مي

  
ات را قرض نده؛ مخصوصاً  هرگز وسايل دلخواه و مورد عالقه

  .اگر الزمشان هم داشته باشي
  

» توضيحي ندارم«يا » نظري ندارم«هرگز به سؤال گزارشگر با 
ت كافي ندارم در حال حاضر اطالعا«: به جاي آن بگو. جواب نده

  ».تا نظرم را اعالم كنم



عبارت زيبا و اميدبخشي را كه دلخواهت است، تايپ كن و 
  .جايي بچسبان كه هر روز بتواني آن را ببيني

  
هرگز از عملكرد يار خود در مسابقات ورزشي دونفره انتقاد 

  .نكن
  

آميز يا تشويق و  به خاطر داشته باش كه يك عبارت تحسين
تواند يك روز را براي يك نفر به طور  دلگرم كننده مي

  .آيند و به يادماندني كند آسايي خوش معجزه



خودشان  ةاند و يا به خان ندانت بزرگ نشدهتا زماني كه فرز
  .قيمت نخر اند، مبلمان گران نرفته

  
  .هاي مصاحبه كردن را به خوبي ياد بگير تكنيك

  
اي كسي اي بر به شايعات گوش كن ولي چيزهايي را كه شنيده

  .بازگو نكن
  

  .را بشمار هاي خودپول خرد



تعهد و  ةيك ازدواج موفق و بادوام بر پاي به ياد داشته باش كه
  .وفاداري است نه بر اساس راحتي و آسودگي

  
وقتي نياز است از كسي عذرخواهي كني، آن را شخصاً انجام 

  .بده
  

همراه با توضيحات كامل آن  »نامه قابوس«يك نسخه از كتاب 
  .ات داشته باش تهيه كن و در كتابخانه

  



از دانشگاه شهر خودت ثبت نام  هايت را در يك تور بازديد بچه
  .كن؛ يا خودت ترتيب بازديدشان را بده

  
  .ها را قبل از اينكه موعدشان منقضي شود به پايان برسان پروژه

  
دار  هرگز از يك زوج بدون فرزند نپرس كي قصد دارند بچه

  .شوند
  



كني، از آنچه  خواهي كار و تالش مي كه براي آنچه مي مادامي
  .داري شاد و خشنود باش و لذت ببر

  
هايت تو را در حالي كه سخاوتمندانه به نيازمندان  بگذار بچه
  .كني، ببينند كمك مي

  
  .هاي كوچك جشن بگير و شادي كن، حتي به مناسبت موفقيت

  
  .هايت را در خلوت كوتاه كن ناخن



 ةبه رختخواب، از فكر كردن و نگراني درباربعد از رفتن 
  .مشكالت تا صبح فردا بپرهيز

  
دستي مخصوص خريد را به محل تعيين  پس از خريد، چرخ

  .شده برگردان
  

  .هرگاه بن خريدي اعطا شد، فوراً اقدام به خريد كاال كن
  

  .دانشگاه فرزندانت حضور داشته باش ةدر جشن افتتاحي



خواهي براي خريد  نگو كه چقدر مي اتومبيل ةهرگز به فروشند
  .ماشين هزينه كني

  
شناس، تقريباً  به ياد داشته باش كه يك قلب سپاسگزار و حق

  .هميشه شاد نيز است
  

بكوش تا در مراسم عروسي و مجالس ترحيم حضور داشته 
  .باشي

  



  .قديميت مقداري كمك مالي اهدا كن ةهر سال به مدرس
  

با ادب و احترام خاصي رفتار ها و متصديان پذيرش  با منشي
  .كن

  
انداز كن و يا با آن كاري  قبل از اينكه پولت را خرج كني، پس

  .سودآور انجام بده
  



اي غرق شوند؛  برنامه هاي فوق هايت در فعاليت نگذار بچه
هايشان شديد و بيش از اندازه فشرده  مواظب باش فعاليت

  .نباشد
  

رد، براي شخص هرگاه صداي آژير آمبوالنس به گوشت خو
  .داخل آن دعا كن

  
در جلسات و سمينارهاي انجمن اولياء و مربيان حضور داشته 

  .باش



گيري  نتايج و پيامدهاي تصميمات خود قبل از تصميم ةدربار
گيري نگراني به خود  نگران باش نه بعد از آن؛ بعد از تصميم

  .راه نده
  

سرت شود، از كار دست بكش،  وقتي كسي به ميزت نزديك مي
  .را باال بياور و به او نگاه كن

  
  .داروهايت را در تاريكي نخور

  



اگر قرار است به كسي توجه بيش از اندازه داشته باشي، بدان 
هايت؛ آنها را لوس بار  باشد نه بچه كه آن شخص همسرت مي

  .رونيا
  

  .پاسپورت بگير و حواست به مدت اعتبارش باشد
  

  .شنا شوهاي فرزندانت آ از نزديك با معلم
  



به محض اينكه در هتل و در اتاقت ساكن شدي، محل 
  .هاي اضطراري را شناسايي كن ها و پله خروجي

  
  .هنگام معاشرت با مردم خاكي باش و خودت را نگير

  
سرت به كار خودت . نكن) فضولي(در امور ديگران كنجكاوي 

  .باشد و در كار ديگران دخالت نكن
  

  .ت و پشتيباني كنخودت حماي ةهاي منطق از موزه



شناسيش سعي دارد با تماس تلفني كااليي را  وقتي كسي كه نمي
  .به تو بفروشد، فوراً ارتباط را قطع كن

  
اندازي باز كن و هر وقت  براي هر يك از فرزندانت حساب پس

  .انداز كمكشان كن خواستند خانه بخرند، با همان پس
  

وجود نيست، هاي آموزش صنايع دستي م اگر در شهر تو كالس
  .چيني كن براي برپايي آن زمينه



دلخواه خود حداقل سالي يك بار  ةبه سردبير روزنامه يا مجل
  .نامه بنويس

  
به خاطر بسپار كه با داشتن نگرش نادرست، ممكن است 

  .چيزهاي خوب بسيار زيادي را در زندگي از دست بدهي
  

ير وقتي جايي مهمان هستي، هرگز از غذا، وضعيت منزل و سا
  .چيزها انتقاد نكن

  



  .آموزش سخنراني شركت كن ةدر يك دور
  

چوبي ه وِهنگام مسافرت براي امنيت بيشتر هميشه يك گُ
  .همراه خود داشته باش و آن را محكم زير در هتل فرو كن

  
  .هرگز از يك هديه انتقاد نكن

  
  .هاي موسيقي محلي خود حمايت كن از گروه



در حال عصبانيت ترك هرگز عزيزي را كه دوستش داري، 
  .نكن

  
خانه را به  ةلزم كن تا قسمتي از كارهاي روزمرفرزندانت را م

  .دار شوند سهم خودشان عهده
  

  .وقتي مردد و دودلي، فقط لبخند بزن
  

  .يك سماور زغالي داشته باش



زني، كمتر تخمين  وقتي سن يا وزن يك بزرگسال را حدس مي
  .بزن؛ عدد كوچكتري بگو

  
زني، غلو كن؛ عدد بزرگتري  كسي را حدس ميوقتي درآمد 

  .بگو
  

به فرزندانت ياد بده كه با سربلندي، خوشنودي و وقار در هر 
  .شغلي كه باشند كارشان را به خوبي انجام دهند



كسي را براي فروشندگي لباس انتخاب كنيد كه طرز لباس 
  .پسنديد پوشيدنش را واقعاً مي

  
ويق و دلگرمي به كاركنان اي تقديرآميز و سرشار از تش نامه

  .سازمان هالل احمر بفرستيد
  

كند، بيش از حقش به او مزد بده؛  اي برايت كار مي اگر بچه
  .كند مخصوصاً اگر در همسايگي شما زندگي مي



 ويدرخواست كند به او نيازمند است، بدون اينكه  دوستيوقتي 
  .كمك كن

  
 يك ظرف بنزين براي مواقع اضطراري در صندوق عقب

  .ماشينت نگهدار
  

هميشه حداقل يك بسته شكالت خوب مخصوص پذيرايي در 
  .خانه داشته باش

  



» آموزش رانندگي«هاي  هميشه با صبر و احتياط از كنار اتومبيل
  .عبور كن

  
كني، چند حبه سير هم داخلش رنده  وقتي ساالد الويه درست مي

  .كن
  

  .كاري نكن هرگز به سمت خودت رنده و كنده
  

  .ات را قاب بگير هاي بچه اولين نقاشي يكي از



  .سخاوتمندانه كمك كنبيماري ديابت،  ةبه تحقيقات در زمين
  

هرگز تا مطمئن نبودي خانمي باردار است، نپرس كه بچه كي 
  .شود متولد مي

  
مسائل كار صحبت  ةي ترتيب بده تا با دوستانت دربارمراسم

ي براي اين امر كنيد؛ شايد روز جهاني كار و كارگر مناسبت خوب
  .باشد



داشبورد ماشينت براي مواقع اضطراري  ةمقداري پول در جعب
  .نگهدار

  
هاي استثنايي مراسمي برگزار  وقتي در شهر خود براي بچه

  .كمكشان كن ،تواني شود، داوطلب شو و در كارهايي كه مي مي
  

هرگز خود را آنقدر مشغول نكن كه نتواني با يك شخص جديد 
  .مالقات كني



آميز و ظالمانه عميقاً  به ياد داشته باش كه سخنان نفرت
  .زنند آسيب ميرنجانند و  مي

  
آميز به سرعت  به ياد داشته باش كه سخنان عاشقانه و محبت

  .دهند شفا مي
  

هر شب قبل از خواب، . يادداشت ويژه داشته باش ةيك دفترچ
  .اي بنويس چيزهايي كه آن روز ديده ةمطلب زيبايي دربار



ش كن هميشه از زندگي برادران، خواهران و دوستانت تال
آيد مراقبشان  آگاهي داشته باشي؛ تا جايي كه از دستت برمي

  .باش
  

اگر صبح زيبايي نيست، تو با خوشرويي و لبخندهاي خود آن را 
  .زيبا كن

  
هاي سيار تلفن چيزي نگو كه  در تلفن همراه و يا گوشي

  .خواهي كس ديگري آن را بشنود نمي



ها به ندرت در  به چيزهاي غيرمنتظره خوشامد بگو؛ فرصت
  .رسند بيني از راه مي هاي تميز، مرتب و قابل پيش بندي بسته

  
اي از تو بهتر  پايه و يا فقط ذره با كسي ازدواج كن كه با تو هم

  .باشد
  

  .خود ديدن كن ةمنطقامسال از دو يا سه پارك و تفريحگاه 
  



قيقه خشم تو را از شصت ثانيه به ياد داشته باش كه يك د
  .كند شادي محروم مي

  
نويسي، عكس جديدي از  اي به عزيزانت مي وقتي نامه

  .اش كن ات را نيز ضميمه خانواده
  

از پدربزرگ و مادربزرگ خود بخواه تا از دوران كودكي و 
  .نوجواني والدينت خاطراتي براي تو تعريف كنند

  



  .رخت بكارشود يك د روزي كه فرزندت متولد مي
  

يك كارمند جديد، اولين روزهاي كاري  ةقبل از انتقاد دربار
  .خودت را به ياد بياور

  
پشتيبان  ةهاي شخصي خود، يك نسخ تلفن و نشاني ةاز دفترچ
  .تهيه كن

  
  .فرم نظرسنجي از مشتريان را به دقت تكميل كن



هايت خوب بار بيايند، زماني را كه براي آنها  براي اينكه بچه
كني  كني دو برابر كن و پولي را كه برايشان خرج مي مي صرف

  .نصف كن
  

دهد يا چيز خوبي به  هر وقت كسي كار خوبي برايت انجام مي
  .دهد، هرگز رد نكن تو مي

  
  .هر روز كاري انجام بده كه در حفظ تندرستي تو مؤثر باشد

  



  .ها را بگير هنگام عبور از خيابان دست بچه
  

هاي خانوادگي  گيري تي بده تا در تصميمهاي جوان فرص به بچه
  .بصيرت آنها تو را غافلگير خواهد كرد. حضور داشته باشند

  
ات قصد دارند چند روزي از تو دور  هرگاه اعضاي خانواده

  .شوند، قبل از عزيمت، حتماً بگو كه چقدر دوستشان داري
  

  .هرگز فرصت يك بار ماهيگيري با پدرت را از دست نده



ي نگو كه تو موهايش را قبل از اينكه كوتاه كند هرگز به زن
  .بيشتر دوست داشتي

  
  .هرگز فرصت يك بار مسافرت با مادرت را از دست نده

  
هاي محلي توقف  ها و رستوران هنگام مسافرت گهگاه در كافه

  .كن
  

  .فرنگي بكار گوجه ةدر هر بهار يك جفت بوت



ي بازي كن كني، گاهگاهي با كسان اگر تنيس يا گلف بازي مي
  .كه از تو بهتر هستند

  
  .اول گردگيري كن و سپس با جاروي برقي تميز كن

  
موفق همين حاال شروع  ةبه ياد داشته باش كه يك آيند

  .شود مي
  



هاي ماشين  كني، بعضي هزينه هر وقت با ماشين كسي سفر مي
  .از قبيل عوارض يا پول بنزين را تقبل كن

  
كند،  م به رستوراني دعوت ميوقتي دوستي تو را براي صرف شا

  .تفريحات بعد يا قبل از شام را تو تقبل كن ةهزين
  

  .از رئيس يا كارفرمايت بپرس كه چه انتظاري از تو دارد
  



گاهگاهي از يك فروشگاه حيوانات خانگي ديدن كن و 
  .هايي را كه مشغول تماشاي حيوانات هستند، تماشا كن بچه

  
ا دست كم نگير و كوچك هاي فرزندت ر ها و نگراني ترس
  .مشمار

  
ها را در  ها و بره هر وقت فرصتي پيش آمد نوزادها، بچه گربه

  .آغوش بگير و نوازش كن



هاي رايگان  ها و همايش هر وقت فرصتي پيش آمد در سخنراني
شركت كن و نهايت استفاده را ببر حتي اگر به موضوع همايش 

  .اي عالقه نداشته باشي ذره
  

يا و آرزوي خود فقط به خاطر اينكه ؤيك رد به هرگز از اعتقا
محقق شود، دست برندار؛ به زمان زيادي طول خواهد كشيد تا 

  .ياد داشته باش كه زمان به هر حال خواهد گذشت



خواهي كه توضيحات و پيشنهادات مكتوبت را مورد  اگر جداً مي
افزار خوب براي نوشتن آن استفاده  عنايت قرار دهند، از نوشت

  .كن
  

هر وقت مردمي را در حال تشييع جنازه ديدي، ماشينت را كنار 
مگر در مواردي كه اين كار از لحاظ . (بزن و اداي احترام كن

  .)ساز شود ايمني مشكل
  

  .چند دين معروف دنيا تحقيق كن ةدربار



پري و يا  ها داخل استخر مي اولين فرد بزرگسالي باش كه با بچه
وي؛ آنها به خاطر اين عاشقت خواهند د با آنها به سمت دريا مي

  .شد
  

صداي ضبط ماشينت را آنقدر زياد نكن كه نتواني صداي آژير 
  .نشاني را بشنوي آمبوالنس يا ماشين آتش

  
اند، به ترتيب از بر  هايي را كه بر ايران حكومت كرده نام سلسله

  .كن



هاي  دي از موزيك يك سيكني  اگر با اتوبوس به جايي سفر مي
  .اتوبوس هديه كن ةرانندگان، به رانند ةعالق مورد

  
ها بعد از دعوا و مرافعه از يكديگر عذرخواهي كردند،  وقتي بچه

طرف مقابل  ةه كه هر كدام چيز خوشايندي درباراز آنها بخوا
  .بگويد

  
  .مواظب وزن خود باش



اند  كساني كه قبل از تو آمده ةهرگز فراموش نكن كه به هم
  .بدهكاري

  
مباالت مباش؛ به  خود بيو ستون فقرات سالمتي كمر  نسبت به
  .شود پايبند باش هايي كه مي توصيه

  
  .با گاليدر پرواز كن

  
  .تكلم خود باش ةمواظب زبان و نحو



هاي  اي به ياد داشته باش كه گزينه هاي چندگزينه در آزمون
و » موارد ةهم«، »هر«، »هرگز«، »همه«، »هميشه«حاوي كلمات 

  .معموالً نادرست هستند» كدام هيچ«
  

چيزها هر چقدر هم خالقانه و  ةداشته باش كه هم دبه يا
  .ابتكاري باشند، روزي كپي خواهند شد

  
  .سبالن را فتح كن ةت قلا حداقل يك بار در زندگي



كني  بيشتر از آنچه فكر مي هنگام مسافرت لباس زير و جوراب
  .نياز خواهي داشت به همراه داشته باش

  
خواهي داشته باشي لباس بپوش نه  ا شغلي كه ميمتناسب ب

  .شغلي كه االن داري
  

بخش خود را كنار تختخوابت  هاي محبوب و الهام دو تا از كتاب
  .نگهدار

  



  .خواهي كس ديگري بخواند، هرگز ننويس چيزي را كه نمي
  

دوستت «: فرزندت كه خوابيد، در گوشش آرام زمزمه كن
  ».دارم

  
  .را ناديده نگيرسوزي  آتشآژير اخطار هرگز 

  
  .پرواز با بالن را تجربه كن



هايت بدانند كه صرف نظر از اينكه چه اتفاقي  بگذار بچه
  .افتد، تو هميشه با آنان خواهي بود مي

  
هاي سرد سال براي  يك پتو در صندوق عقب ماشينت در ماه

  .مواقع اضطراري نگهدار
  

باش و  هاي خانوادگي حضور داشته ها و ميهماني در جشن
  .خواهند عكست را بگيرند، صبور باش هنگامي كه اقوام مي



اولين كسي باش كه بعد از يك مشاجره و اختالف خانوادگي 
  .كند عذرخواهي مي

  
خواهي بداني كه چه كسي پشت يك عقيده يا يك  اگر مي

  .فعاليت است، رد پاي پول را دنبال كن
  

  .احساساتي، مشتاق، پرشور و پرحرارت باش
  

  .ي متعهد باشفرد



 كني، يكي براي خودت وقتي چيزي را بيش از دو بار قرض مي
  .خريداري كن

  
يك تراس بزرگ نيز در  سازي، حتماً اي براي خود مي وقتي خانه

  .آن تعبيه كن
  

اي  دست به كارهاي نو و ابتكاري بزن؛ بكوش در هر زمينه
  .مبتكر باشي



فردي آگاه و  اشياء عتيقه، فرش دستباف و هنر معاصر ةدربار
  . مطلع باش

  
كني، اگر قصد داري به ساعتت نگاه  وقتي با كسي صحبت مي

  .كني دقت كن طرف مقابلت متوجه نشود
  

به ياد داشته باش كه ارزشمندترين لحظات زندگي اغلب 
  .رسند خبر و بدون اطالع قبلي از راه مي بي
  



من «: كنند، بگو هايشان معرفي مي وقتي والديني تو را به بچه
پدر و مادرتان  كردم زيرا شماري مي براي ديدن شما لحظه

  ».بالند كنند و به شما مي هميشه از شما تعريف مي
  

  .تواند آواز بخواند هرگز به كسي نگو كه نمي
  

  .ازدواج را با صبر و حوصله و بدون شتاب خريداري كن ةحلق
  

  .راديويي زنده زنگ بزن و نظر خود را بگو ةبه يك برنام



  .مشرب نيست گز به كسي نگو كه خونگرم و خوشهر
  

  .با مادرت مشاجره و جروبحث نكن
  
  .آن را پاك كن ةد از استفاده از ماشين حساب حافظبع
  

  .ات دو درخت ميوه بكار در حياط خانه
  



اي گرانبها تقديم كن؛ مقداري  بشري هديه ةهر اسفند به جامع
  .خون اهدا كن

  
كار داري، پيراهني بپوش كه  و ها سر اگر در شغلت با بچه

  .عكس يك شخصيت كارتوني روي آن باشد
  

  .قد روز تولد فرزندانت را يادداشت كن
  

  .هايت زير باران بازي كنند بعضي اوقات اجازه بده بچه



هاي نو و مخصوص  به ياد داشته باش كه هر سن و سالي، فرصت
  .به خود را دارد

  
  .دوستان فرزندانت را بشناس

  
  .نراني يا ارائه، سبك غذا بخور و يا اصالً چيزي نخورقبل از سخ

  
  .گيري از قمصر و كاشان ديدن كن موسم گالب



ايد، براي  با همسرتان و در حالي كه دست همديگر را گرفته
  .زدن بپردازيد روي و قدم مدتي طوالني به پياده

  
از يك شخص بزرگتر كه مورد احترامت است، بپرس 

  .در زندگي چيستسوسش بزرگترين پشيماني و اف
  

ها و فضاهاي عمومي بگو كه چقدر زيبايي  هاي پارك به باغبان
  .نهي اند و تو كار آنها را ارج مي به شهر هديه كرده



ات سرشار از صلح و آرامش باشد و از آن  تالش كن محيط خانه
  .مراقبت كن

  
 ةكارترين دوست كر با اعمالت نشان بده كه بهترين و مالحظه

  .تيزمين هس
  

گيري، گاهي اين كار را در حالي  ات عكس مي وقتي از خانواده
  .كه آنها مشغول كارهاي روزمره هستند انجام بده



اصالً مهم نيست كه چقدر از دست همسرت عصباني و ناراحت 
  .هستي، هرگز تنها و جدا از او نخواب

  
يك بادبادك در صندوق عقب ماشينت براي روزهاي پرباد 

  . پاييزي نگهدار
  

چيزي پيدا كن كه براي شركتت اهميت زيادي داشته باشد و 
  .ياد بگير كه آن را از هر كس ديگري بهتر انجام دهي



قوه بخر تا در اتاق خواب و  ات يك چراغ براي هر عضو خانواده
  .كنار تختشان نگهدارند

  
هرگز با كسي به اميد اينكه بعداً تغيير خواهد كرد، ازدواج 

  .نكن
  

  .رافيايي خوب داشته باشجغ ةيك كر
  

  .مطلقاً نوشيدني آبي رنگ نخور



هرگز كسي را گيج يا خنگ خطاب نكن، حتي وقتي كه قصد 
  .شوخي داري

  
، همراه خود و شلوار اضافيهنگام مسافرت هميشه يك پيراهن 

  .داشته باش
  

هاي كشور و همچنين  ها و بزرگراه جاده ةهنگام مسافرت نقش
  .داشبورد ماشينت نگهدار ةرا در جعبهاي مربوطه  استان ةنقش



براي پدر و مادرت هدايايي  اولين حقوق خود،بعد از دريافت 
  .بخر

  
  .محتاط باش

  
  .انديش باش مثبت

  
خواهي فضانورد  اگر مي. هاي عجيبي نيستند فضانوردان آدم

  .اش تحقيق كن شوي از همين حاال درباره



  .مؤدب باش
  

ساكن است زندگي اگر در همان شهري كه مادر همسرت 
اش را مرتب  هايش را تميز كن، باغچه كني، گاهگاهي پنجره مي

  .كن و يا ماشينش را بشوي
  

  .قيمت نخر قاب عكس ارزان
  

  .قيمت نخر راكت تنيس و بدمينتون ارزان



قيمت استفاده  هرگز براي موتورسواري، از كاله ايمني ارزان
  .نكن

  
  .خاصاز رفتار اشخاص انتقاد كن نه از خود اش

  
هاي اكنون به خاطر يافتن شادي و  ها و شادي از خوشي

  .خوشبختي در آينده دست برندار
  

  .ماهي جمع كن ات صدف و گوش از ساحل مورد عالقه



تلفن و نشاني مقصدت را در كيف پول  ههنگام مسافرت شمار
  .خود نگهداري كن و به همراه داشته باش

  
آوري  د را جمعهاي محبوب خو رستوران) منو(صورت غذاي 

  .كن
  

  .ارتباطات فاميلي قطع شده را از نو برقرار و احيا كن
  

  .قبوض رسيد را نگهدار



هرگاه سرويس بهداشتي رستوراني تميز نبود، به مديريت 
  .رستوران اطالع بده

  
اي طوالني، مطمئن شو كسي كه كنار  هاي جاده در مسافرت

  .راننده نشسته، بيدار است
  

قيمت بخر؛ الزم نيست كه صبر كني  رزانيك دوربين عكاسي ا
  .گذرند لحظات به سرعت مي. عالي بخري تا يك جنس واقعاً



هرگز اجازه نده كسي تو را در جاده و خيابان به رقابت وادارد 
خطر است،  كني بي تا مجبور شوي بيشتر از سرعتي كه فكر مي

  .رانندگي كني
  

  .مان كنمسافرت به يك كارواش مهماشين خود را قبل از 
  

  .حداقل ماهي يك بار، بگذار كامالً كثيف و خيس عرق شوي
  



ات بخواه برايت قبل از خواب كتاب بخواند؛ براي يك بار  از بچه
  .هم كه شده، جايتان را عوض كنيد

  
چه كوچك و چه بزرگ و (تعميرات اتومبيل خود را  ةهم

  .به يك مكانيك ماهر مورد اعتماد بسپار) سخت
  

ياد بده وقتي قرار است چيزي را تقسيم كنند، هايت  به بچه
ديگر اولين تكه را خواهد برداشت و  ةفرض كنند كه بچ

  .خودشان آخرين نفر خواهند بود



با شور و شوق تشويق كن كه تيمت برنده شود نه اينكه تيم 
  .هايت با تيم مقابل كاري نداشته باش مقابل ببازد؛ در تشويق

  
جمهور بنويس،  كننده به رئيس مآميز و دلگر تشويق ةيك نام

  .حتي اگر به وي رأي نداده باشي
  

امور باغباني و گلكاري خود را  ةيك باغبان خالق پيدا كن و هم
  .به او بسپار

  



  .هايت هم هديه بخر در جشن سالگرد ازدواجت براي بچه
  

شانسي و چه بدشانسي ديري  به ياد داشته باش كه چه خوش
  وند؛ش پايد كه ناپديد مي نمي

  
  .خانگي بپزي ةياد بگير داخل يك ماهيتابه نان يا كلوچ

  
  .شود به پا خيز وقتي شخص مسني وارد اتاق مي



آال را از رودخانه بيرون بكشي،  قبل از اينكه ماهي قزل
  .هايت را مرطوب كن دست

  
بري، بگذار سگ مسير را  روي مي وقتي سگي را براي پياده

  .انتخاب كند
  

قيمت در ماشينت داشته باش تا بتواني آنها را  دو عدد چتر ارزان
  .اند بدهي به مردمي كه زير باران گرفتار شده



ها اگر نفر پشت سرت فقط دو يا سه  در صف خريد فروشگاه
  .قلم جنس داشت، نوبت خود را به او تعارف كن

  
قبل از اينكه همسرت خانه را به خاطر مسافرت ترك كند، يك 

  .دانش بگذاريادداشت عاشقانه در چم
  

هرگز لباسي با اين نيت نخر كه اگر يك يا دو كيلوگرم وزن 
  .ات خواهد شد كم كني اندازه

  



  .كند دعاهايت را مستجاب نمي ةسپاسگزار باش كه خداوند هم
  

پيروزي و شكست را با يك احساس رضايت و سپاسگزاري 
  .يكسان بپذيريد

  
سيقي مورد كني، به مو وقتي روي امور مالياتي خود كار مي

  .ات گوش بده عالقه
  



آموز كسي را  هرگز سعي نكن با هديه دادن يك حيوان دست
  .زده كني شگفت

  
خري، مقداري بيش از  هاي دستفروش چيزي مي وقتي از بچه

  .بهاي اصلي كاال به آنها بپرداز
  

  .اهميت نگير وقت تابلوهاي اعالم خطر را ناديده و بي هيچ
  



ذرخواهي كرد، برايش سخنراني پس از اينكه كسي از تو ع
  .نكن؛ صحبت را زياد طول نده

  
  .كني، يك بوته گل رز بكار جديد نقل مكان مي ةوقتي به خان

  
ها و دردسرهاي موقتي و زودگذر براي  از مواجهه با ناراحتي

  .نايل شدن به بهبود و پيشرفت دايمي ابايي نداشته باش
  

  .رد ازدواجت استهر روز طوري رفتار كن كه انگار جشن سالگ



شوي، از دور يك  وقتي از عزيزاني كه دوستشان داري دور مي
  .بوسه نثارشان كن

  
اگر ملكي براي اجاره دادن داري، به ياد داشته باش كه خالي 
ماندن آنجا خيلي بهتر از اين است كه به يك مستأجر بد اجاره 

  .بدهي
  

ده و از آموزشي را تمام كردي، با استاد دست ب ةوقتي يك دور
  .او سپاسگزاري كن



 روي، حتماً وقتي كه براي گردش همراه گروهي به بيرون مي
  .قسمتي از كارها را بر عهده بگير

  
بعضي اوقات . دوست داري به او بگو اگر كسي را واقعاً

  .شوند؛ شايد بعداً هرگز فرصتي نباشد ها تكرار نمي فرصت
  

كنند،  ت ميو يا با لهجه صحب سختيهرگز كساني را كه به 
مسخره نكن؛ اين نشانگر آن است كه آنها زبان ديگري نيز 

  .دانند و در واقع اين، زبان مادري آنها نيست مي



  .يك چاقوي كوچك خوب همراه دسته كليد خود داشته باش
  

  .ها با صندوقدار احوالپرسي كن هميشه در فروشگاه
  

ي يك پيام همدردي به دوستي كه سالگرد از دست دادن عزيز
  .كند، بفرست و بگو كه به يادش هستي را تجربه مي

  
ها تشخيص دهي مال چه شهري  ياد بگير تا از پالك ماشين

  .هستند



انجام شود، از يك آدم پرمشغله  وقتي نياز داري كه كاري حتماً
  .دار انجام آن شود بخواه كه عهده

  
به سه نفر از دوستانت تلفن كن و به آنان بگو كه  يلدادر شب 

  .سپاسگزاري ز داشتن چنين دوستاني واقعاًا
  

ت ا اي وارد زندگي هرگز نفوذ و تأثير افرادي را كه اجازه داده
  .شوند، دست كم نگير

  



  .ها را بخوان قسمت تقدير و تشكر، مقدمه و توضيحات كتاب
  

اسم اجداد بزرگ خود را بدان و ببين كه آنها چه كارهايي انجام 
  .دادند

  
ق يا يك جلسه شو مثل اينكه مالك آنجا طوري وارد يك اتا

  .هستي؛ با اعتماد به نفس وارد شو
  

  .هايت براي باز كردن يا شكستن چيزها استفاده نكن از دندان



كن؛ فقط يك را تعمير و بازسازي  يك قطعه از مبلمان و اثاثيه
  .براي يك اثاثيه خاص بار
  

و هرگاه از دست كسي كه ارزش زيادي برايت دارد عصباني 
اي خطاب به او بنويس و توضيح بده كه چرا  ناراحت هستي، نامه

  .چنين احساسي نسبت به او داري ولي نامه را به او نده
  

  .سالي يك بار رئيست را براي ناهار مهمان كن



سنگ قبرها  ةهاي قديمي قدم بزن و نوشت گاهگاهي در قبرستان
  .را بخوان

  
ار باش و با تمام به خاطر روزي كه در اختيار داري سپاسگز

  .وجود از آن لذت ببر
  

هاي بسيار ديدني شهر محل  بايد بتواني سه يا چهار تا از مكان
ت را به خوبي توصيف و رفتن به آنجا را به ديگران ا زندگي

  .پيشنهاد كني



خواهي كه كاري برايت انجام دهد، بگذار تا به  وقتي از كسي مي
  .روش و سبك خودش آن را انجام دهد

  
  .آهن دست تكان بده مهندسان راه به
  

  .ها بيشتر از مردم عكس بگير تا از مناظر و ساختمان
  

بافي و  انديشي خودت در برابر منفي از شور و اشتياق و مثبت
  .گرايي ديگران محافظت كن منفي



هاي جنگلي و ملي و مناطق حفاظت شده  هنگامي كه از پارك
يشنهادات و تذكرات ها، پ كني، سعي كن از راهنمايي ديدن مي

  .نهايت استفاده را ببري ن آنجامسئوالجنگلبانان و 
  

  .وقتي از يك سفر طوالني برگشتي، به پدر و مادرت زنگ بزن
  

اگر وقت آزاد براي يادگيري زبان نداري، در ماشينت به 
  .هاي صوتي زبان گوش كن فايل

  



  .پارو زدن با قايق كانو را ياد بگير
  

پولي قرار  سي در وضعيت شديد بيشنا وقتي شخصي كه مي
  .دارد، به صورت ناشناس مقداري پول برايش بفرست

  
در خانه به ديگران نيز اجازه بده از كنترل تلويزيون استفاده 

  .كنند و آن را در دست خودت قبضه نكن
  



ريزيد، آن را باالي  وقتي چيزي را از ظرفي به ظرف ديگر مي
  .ظرفشويي آشپزخانه انجام دهيد

  
  .ترين مارك را خريداري كن ارزان. سپرين، آسپرين استآ
  

  .هاي شل و لق باال نرو از نردبان با پله
  

  .در جامعه متفاوت و برجسته باش؛ در اجتماع خودي نشان بده



به ياد داشته باش كه بهترين راه براي اصالح و پيشرفت 
  .زناشويي خود را ارتقاء بدهي زندگيهايت اين است كه  بچه

  
  .ت از يك منظره نقاشي بكشا ار در زندگييك ب

  
كني، به خاطر حس  كشي مي هرگاه از خانه يا آپارتمانت اسباب

چيده شده و كامل عكس  ةتالژيك از همه جاي خانه با اثاثينوس
  .بگير



گيرند،  هايي كه مدام از همديگر ايراد مي زمان زيادي را با زوج
  .سپري نكن

  
زدي است، از خريد آن اي شك كردي كه چيزي د اگر ذره

  .صرف نظر كن
  

  .هاي گمشده توجه كن با دقت به عكس بچه
  

  .زنان و مردان موفق را مطالعه كن ةنام زندگي



تو اين نيست كه به دنبال يافتن  ةبه ياد داشته باش كه وظيف
تو اين است  ةكه تو را دوست بدارند؛ بلكه وظيفمردمي باشي 

  .كه مردم را دوست بداري
  

  .اي تعطيل بعد از غذا دعايي براي شكرگزاري بخواندر روزه
  

كردم  فكر نمي«: دهد، هرگز نگو كه وقتي كسي چيزي به تو مي
  ».كه تو آن را داشته باشي



به ياد داشته باش كه تنها سؤال احمقانه آن سؤالي است كه 
پرسيدن عيب نيست؛ . (خواستي بپرسي ولي نپرسيدي مي

  .)ندانستن عيب است
  

اورژانسي تهيه كن و همراه  ةهاي اولي در مورد كمكيك فيلم 
  .ات ببين خانواده

  
اي روي زمين پيدا كردي، آن را بردار و در اولين  وقتي سكه

  .صندوق صدقاتي كه ديدي بيانداز



هر روز از خودت سؤال كن كه آيا اين كاري كه االن انجام 
 باشي نزديكترخواهي  دهي تو را به جايگاهي كه فردا مي مي
  .كند يا نه مي

  
انتظار نداشته باش كه رفتارهاي يكسان به عواقب متفاوتي منتج 

  .شوند
  

آيد، هميشه از آنها با  ات مي وقتي مهمان براي سرزدن به خانه
  .نوشيدني يا مقداري خوراكي پذيرايي كن



  .منزلت اضافه كن ةديوان نظامي گنجوي را به كتابخان
  

  .بگذرانوقتت را با افراد خوشبخت و شاد 
  

  .هر روز صبح رختخوابت را مرتب كن
  

  .هاي سفيد را جداگانه بشوي لباس
  

  .ها بدو پاش چمن يك بار در تابستان از ميان آب



در روز تولدت والدينت را براي صرف شام در بيرون مهمان 
  .كن

  
هرگز به كابينت داروها، گنجه، كمدهاي ديواري و يخچال 

  .ديگران سرك نكش
  

  .ل كنيك گاو را بغ
  

  .را چند بار ببين (Home)» خانه«فيلم مستند 



نه، «: گويد كه تو را دوست دارد، هرگز نگو وقتي كسي مي
  ».دوستم نداري

  
گذاري، اجازه بده كه در آخر  دو مي ةهايت مسابق وقتي با بچه

  .آنها برنده شوند
  

آن روز را  ةشوند، روزنام ات نوزاداني متولد مي وقتي در خانواده
آن را در هيجدهمين سالروز تولدشان به آنها . اري كننگهد
  .بده



چيز مهمي به دست نيامده است مگر  به ياد داشته باش كه هيچ
  .اينكه شخصي براي آن خود را به خطر انداخته است

  بان گر به شوق كعبه خواهي زد قدمدر بيا«
  »زنشها گر كند خار مغيالن غم مخورسر

  
زيبايي ديدي بالفاصله توقف  ةهنگام رانندگي هر موقع منظر

انداز لذت ببر؛  كن، از ماشين پياده شو و از تماشاي آن چشم
  .هرچند مدت توقف كوتاه باشد



هاي واالي خود طرفداري كن حتي اگر در اين  از اصول و ارزش
  .كار تنها باشي

  
  .وكارهاي خانوادگي حمايت كن از كسب

  
را در يك  هر دو ماه يك بار، حدود سي دقيقه از وقتت

  .بازي بگذران فروشگاه بزرگ اسباب
  

  .وفادار باشيد، مخصوصاً نسبت به همسرتان



هرگز مخالفت نكن؛ آن را سركوب و  »ميل شديد«و  »انگيزه«با 
  .خاموش نكن

  
كن مكتوبات مربوط به كار خود را بعد از اتمام به دقت بازبيني 

  .تا از صحت آنها اطمينان حاصل كني
  

وقتي خيلي . روي كن ي هستي، نيم ساعت پيادهوقتي كه عصبان
  .مالي كن عصباني هستي، كيسه بكس را مشت



گيرند،  هايت چيزهاي جديدي ياد مي بيني كه بچه وقتي مي
  .يادداشت تشكرآميزي به معلمشان بنويس

  
ها  هاي خانوادگي زياد نگران هزينه ها يا مهماني در مسافرت

ها باشي؛ فقط  ر اسكناسقرار نيست كه آنجا هم به فك. نباش
آن بيشتر لذت خواهي  ةلذت ببر و بدان كه در آينده از خاطر

  .برد
  

  .چند رباعي را حفظ كن و رباعيات خيام را بخوان



  .خود سازيد ةات تالش كن تا راستگويي را پيش ههمراه خانواد
  
  .اند شان روزگار بدي داشته ه ياد داشته باش كه همه در زندگيب

  
  .هاي چيني را ياد بگير ا چوبغذا خوردن ب

  
  .هاي يك بومرنگ را تيز نكن هرگز لبه

  



تلفن روي سربرگ و كارت  هاطمينان حاصل كن كه شمار
  .كافي بزرگ و خوانا است ةبه انداز ت،ويزيت

  
  .زده نكن هرگز عمداً كسي را شرمسار و خجالت

  
  .تعصبات خود به دقت تحقيق كن ةدربار

  
دهي، يك كاغذ  نت گرفتي پس ميوقتي كتابي را كه به اما

  .يادداشت جهت قدرداني داخل آن بگذار



  .در غذا خوردن اعتدال را رعايت كن
  

  .با تالش و نشاط فراوان ورزش كن
  

  .هر شش ماه يك بار، پيانوي خود را كوك كن
  

  .هاي خودپرداز دوري كني ها از دستگاه سعي كن شب
  

  .با كسي ازدواج كن كه عاشق موسيقي است



هايت  مجيد مجيدي را به كلكسيون فيلم» هاي آسمان بچه«لم في
  .اضافه كن

  
  .ت اطالع داشته باشا از تاريخ محل زندگي

  
  .سواري ببر ات را حداقل يك بار براي تفريح به اسب خانواده

  
  .از كاخ سعدآباد ديدن كن



 ةاي تجربانحرافي فرصتي است بر ةبدان كه هر مسير و جاد
  .چيزهاي تازه

  
افراد بزرگسال مريض هستند، چنان مواظب آنها باش  وقتي

  .اند گويي كه بچه
  

ها، تنقالت و  شيرينيها حواست به كالري موجود در  در مهماني
  .روي خط بكش پس دور زياده. ها باشد نوشيدني



خواهي،  پولي كه مي ةداشتن هم ،به ياد داشته باش كه ثروت
  .نياز داري پولي است كه ةداشتن هم ،بلكه ثروت ؛نيست

  
خطر  شوي، از خلبان به خاطر پرواز بي وقتي از هواپيما پياده مي
  .و راحت سپاسگزاري كن

  
هرگز ارتباطت را با فرزندانت قطع نكن؛ اصالً مهم نيست كه 

  .كنند و به چه كاري مشغولند آنها چه مي



مسائل (هميشه مقدار كمي پول در بانك براي روز مبادا 
  .ته باشداش) دهشبيني ن پيش

  
وكارهاي كوچك مطالعه  اندازي كسب راه ةهايي در زمين كتاب
  .كن

  
حقايق بسياري در كالبد هر شوخي . ها را دست كم نگير شوخي

مردم بعضي حقايق را در قالب شوخي بيان . و طنزي وجود دارد
  .كنند مي



خود حقايق داراي اهميت  ةفراموش نكن كه نگرش تو به انداز
  .است

  
  .آموزشي مكانيك خودرو شركت كن ةدر يك دور

  
  .پدرت را به بازي بولينگ ببر

  
برگزاري مراسم در يك جشن يا  ةپذيرايي يا نحو ةهرگز دربار

  .مناسبت خاص اعتراض و گاليه نكن



وقتي با شخصي كه تازه صاحب فرزند شده است صحبت 
  .كني، هميشه از او بخواه كه عكس كودكش را نشانت بدهد مي

  
ته باش كه شادي حقيقي از نتايج يك زندگي به ياد داش

  .شرافتمندانه است
  

) بيش از توان خود(هاي خيلي سنگين  هرگز چيزي با قسط
  .نخر

  



بگذار و با آرامش و دقت ازت پرسيدند، وقت هر وقت آدرسي 
  .شان كن راهنمايي

  
  .ات را به فرزندانت آموزش بده غذاهاي محلي خانواده

  
  .حرف بزن اي با گياهاني كه كاشته

  
يك هدف بزرگ و متعالي داشته باش و خود را براي دستيابي 

  .به آن متعهد كن



اد داشته باش كه هر وقت نياز داشتي مشاوره بخواه ولي به ي
زندگي مخصوص و منحصر به فرد تو  ةكسي در زمين هيچ

  .كارشناس نيست
  

  .حتي موقع باخت هم پرستيژ خودت را حفظ كن
  

  .هايت را دلگرم و تشويق كند بچه هر روز چيزي بگو كه
  
  .ياهايت را آزاد كن و بپرورانؤر



كار به ياد داشته باش كه خلق يك زندگي زناشويي موفق مثل 
تو مجبوري هر روز صبح شروع به تالش « :كشاورزي است

  ».كني
  

  .با مثال و نمونه ياد بده
  

  .ساده زندگي كن
  

  .سريع فكر كن



  .داشته باش كوشا باش و در كارهايت پشتكار
  

  .منصفانه مبارزه كن
  

  .سخاوتمندانه بخشش كن
  

  .بلند بخند
  

  .عميقاً عشق بورز و صميمانه دوست بدار



  .چيني، گل بكار بيشتر از گلهايي كه مي
  

  .حقايق مهم، بسيار ساده هستند ةبه ياد داشته باش كه هم
  

  .به ياد والدينت هم باشو راز و نياز در هنگام نيايش 
  
  
  
  



  




