
ĐỌC THẤM TỪNG CÂU LUÔN :

1. Không ai có quyền làm tổn thương bạn - Nếu bạn không cho phép.
Cuộc sống có quyền xô ngã bạn. Nhưng hãy nhớ: đứng lên đi tiếp hay
không là quyết định của bạn.
2. Nếu sợ hãi, đừng làm. Nếu làm, đừng sợ hãi.

3. Sống trên đời này:
- Tiền: Tự mình làm ra, đừng phụ thuộc người khác.
- Yêu: Phải yêu bản thân mình trước, đừng để kẻ khác quyết định
hạnh phúc của mình.
- Cuộc sống của mình: Tự mình cảm nhận, không cần quan tâm miệng
lưỡi thiên hạ.

4. Nếu bạn không tự xây ước mơ cho mình, sẽ có người thuê bạn xây
ước mơ cho họ.

5. Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm
giác không ai chịu được. Sư tử ko quan tâm ý kiến của bầy cừu.

6. Cuộc đời để ta ngập chìm trong rắc rối nhưng không phải để bạn
chết chìm, mà là để bạn học được cách bơi nhanh & tốt hơn.

7. Nếu không muốn, bạn sẽ tìm lý do. Nếu muốn thì bạn sẽ tìm giải
pháp.

8. Lỡ có thất bại thì làm lại thôi, luôn có một con đường khác để đi.
Đừng chọn sống an nhàn trong những năm tháng bạn còn có thể chịu
gian khổ được.

9. Bất cứ ai cố gắng kéo bạn xuống đều sẽ ở dưới bạn. Cách tốt nhất
để dự đoán tương lai là hãy chủ động tạo ra nó.

10. Chỉ cần bạn không dừng lại thì việc bạn tiến chậm cũng không là
vấn đề.

11. Nhìn óng ánh chưa chắc là vàng, nhìn đàng hoàng chắc gì đã là
người tử tế. Nên nhớ rằng sống đẹp ở cái tâm, chứ không phải thâm ở
cái đầu.

12. Trên đời có rất nhiều chỗ để đi nhưng chỉ có duy nhất một nơi dù
chuyện gì xảy ra cũng sẽ đón bạn về, đó là nhà.



13. Những bài học đắt giá nhất thường đến từ những khoảng thời
gian tồi tệ nhất.

14. Bạn chỉ có một cuộc đời quý giá vậy ngu gì mà lãng phí thời gian
cho những kẻ ko ưa nhỉ?

15. Bộc lộ sự nóng nảy, đó là bản năng. Kiềm chế sự nóng nảy, đó là
bản lĩnh.

16. Trên đời này có 3 thứ mà người khác ko thể cướp được từ chúng
ta: Một là thực phẩm đã ăn vào dạ dày, hai là lý tưởng giấu trong tim
và ba là những cuốn sách đã in vào não.
Chúc các bạn những điều tuyệt vời nhất !


