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در این مقاله با مجموعه اي از فلسفه هاي زندگی آشنا خواهید شد،  که شما را به ژرفاي زندگی می برند 
و شمارا به تفکر درباره آنها وادار می کند. بعضی از آنها جالب و خنده دار ، اما مابقی جدي تر هستند. 

ا کمک می کنند تا تبدیل به شخص که به شم باشندعمیق و انگیزشی می  داراي پیامیاما هر کدام از آنها 
  بهتري شوید.

طالهایی که از تفکرات انسانها بدست آمده اند بسیار بیشتر از طالهایی است  .1
که از زمین استخراج شده اند. بنابراین تار عنکبوتهایی که در ذهنتان تنیده 
شده اند را پاك کنید و کلیه ایده هاي بزرگی را که در سر دارید، بکار 

 ببندید.

 

نصیحت بی غرض، گفته اي محبت آمیز است که هیچ هزینه اي براي شما  .2
 ندارد جز اینکه به آن عمل کنید.

 
 در زندگی غیر ممکن هستند،  که انجام آنها بیشتر کارهایی که فکر می کنیم .3

به این خاطر است که ما هرگز آنها را امتحان نکرده ایم. پس قبل از اینکه در 
 مورد رویاها و فرصتهایتان قضاوت کنید به سمت آنها  بروید .

 
مهم است که در هر لحظه فقط روي یک کار تمرکز کنید. حتی این موضوع  .4

 بردند: را در دوران باستان نیز فهمیده بودند و این ضرب المثل را بکار می

  "که دو تا خرگوش را دنبال می کند، هیچ کدام را نمی گیرد. کسی"
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 بهترین راه براي پیش بینی آینده، ساختن آن است. .5

 

اگر فکر می کنید براي موثر بودن خیلی کوچک هستید،  معلوم است که  .6
 هیچ وقت در تاریکی با یک پشه نبوده اید.

 
 اق می افتد.موفقیت در توانایی و شکست در نالیدن اتف .7

 

فرق بین آدم خوش بین و آدم بد بین این است که آدم خوش بین تصور می  .8
کند که این جهان بهترین جهان ممکن است، اما آدم بد بین نگران درستی 

 این موضوع است.

 

، اما یک "حرف نزن  "یک مرد احمق هنگام صحبت با یک زن می گوید:  .9
 "هستند، دهانت بسیار زیباست. ت بسته نوقتی لبا "مرد عاقل می گوید: 

 
ر که وهرگز از امتحان کردن کارهاي کوچک نترس، به خاطر بیا  .10

، اما عاقبت آنها کشتی نوح را آماتورها ، و تایتانیک را حرفه ایها ساختند
 !کامال متفاوت بود 
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یک آدم عاقل هر آنچه که یک آدم احمق در انتها انجام می دهد، را  .11
 هد.در ابتدا انجام می د

 
اگر نمی توانی بخش روشن زندگی را ببینی، پس بخش کدر آن را   .12

 صیقل بده.

 
این تماما به نحوه رویکرد شماست ... بعضی افراد به خاطر اینکه روي گل،    .13

خار است شکایت می کنند، در حالیکه بعضی دیگر خارها را براي محافظت از 
 گل، ستایش می کنند.

 
 خوشایندي است که دو تا سر بهتر از یک سر است.تنها یادآوري  بوسه  .14

 
 هر آنچه که درظاهر ما به نظر می رسد، نشات گرفته از درون ماست. .15

 
اگر در مسیري درست هستید، کاري که باید انجام دهید این است که راه را  .16

 ادامه دهید تا به رویاهاي خود دست یابید.

 
 ت نیست.وقتی که ارزشها را می دانی، تصمیم گیري سخ  .17

 
 همه هدیه می گیرند، اما بعضی افراد هرگز بسته هایشان را باز نمی کنند.  .18
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هیچ آسانسوري براي رسیدن به موفقیت وجود ندارد، شما باید از پله ها   .19

 استفاده کنید!

 
بزرگترین درخت بلوط، زمانی فقط یک دانه کوچک بود که در زمین   .20

 خودش کاشته شده است.

 
 است. Try – angleبهترین جهت براي نزدیک شدن به هر مسئله اي،  .21

 
هیچ کس از باالي کوهها سفر نمی کند، سنگهاي کوچک هستند که باعث   .22

لنگان لنگان رفتن شما می شوند. از تمام سنگریزه ها عبور کن و خواهی فهمید 
   که از کوهستان رد شده اي.

 
جدیدي را ایجاد کند، اما می تواند کسی نمی تواند به عقب برگردد و برند   .23

 از حاال شروع کند و این برند جدید را به اتمام برساند.

 
فردي که به پیش می رود بر باد پشت سر خود چیره شده است، پس به   .24

 سمت کارها بشتابید و براي موفقیت برنامه ریزي درستی انجام دهید.

 
 واقعیت هایی را که واقعیت ها را تغییر نمی دهند، نادیده بگیر.  .25
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رخدادهاي کوچک هر روز اتفاق می افتند که زندگی را خارق العاده و   .26

تماشایی می سازند، پس لذت بردن از آن کارهاي کوچک در زندگی را شروع 
 کنید، آنها باعث تفاوت می شوند.

 
کنید با خنده احوالپرسی کنید،  شایسته است که هر کسی را مالقات می  .27

 این کار باعث قشنگ شدن روز خود و طرف مقابل می شود.

 
آسان ترین راه براي رشد شخصیت خودم، مطمئن ساختن خودم بابت این   .28

موضوع است که خودم را با آدم هایی که باهوش تر از من هستند، احاطه کرده 
 ام.

 
جالب ترین چیزي که در رابطه با پول آموخته ام این است که پول، وقار و    .29

 شخصیت نمی آورد.

 
وقتی عاشق می شوید در وجودتان نمایان می شود، پس عشق ورزي به    .30

زندگی، کار و هر آنچه که در اطرافتان وجود دارد را شروع کنید، این کار تفاوت 
 بزرگی را ایجاد می کند.
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هر آنچه را که یک شخص در زندگی نیاز دارد، یک دست براي  گاهی اوقات  .31
 نگهداشتن و یک قلب براي درك کردن است.

 
 زندگی سخت است، اما من سخت تر هستم.   .32

 
 هر وقت در تلخی زندگی می کنی، شادي از همه جا حذف می شود.   .33

 
 هر کسی دوست دارد در قله کوه زندگی کند، اما شادي و رشد زمانی اتفاق   .34

 می افتد که شما از کوه باال می روید.

 
 خنده بهترین راه براي بهتر ساختن ظاهرتان است.  .35

 
آیا می دانی که فرصتها هیچ وقت از بین نمی روند؟ دلیلش این است که   .36

همیشه فرصتی را که تو از دست می دهی شخص دیگري آن را بدست می 
 آورد.

 
 خنده ضربه گیري است که شکوفایی زندگی را تسهیل می کند.   .37

 
 اگر همیشه راست بگوئید، دیگر مجبور نیستید چیزي را بخاطر بیاورید.  .38
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 نی بخند، چون ارزان ترین دارو است.اهر وقت می تو   .39

 
 اگر می توانستی صاحب هر چیزي باشی، آنها را کجا قرار میدادي؟   .40

 
 بگیر، چون انتظار ندارد آن را پس بگیرد. از آدم بدبین پول قرض   .41

 
تان را دنبال می کنید، هیچ راه تشخیصی وجود ندارد که ایزمانیکه رویاه  .42

 باید چه مسافتی را بپیمائید.

 
 هیچ کس کامل نیست ... چون همه مدادها، پاك کن دارند.   .43

 
مواظب افکارتان باشید چون تبدیل به کلمات می شوند. مواظب کلمات    .44

خود باشید چون تبدیل به اعمال می شوند. مواظب اعمالتان باشید چون به 
عادت تبدیل می شوند. مواظب عاداتتان باشید چون به شخصیت تبدیل می 

 شوند. مراقب شخصیت خود باشید چون به سرنوشت تان تبدیل می شود.

 
 ست در برنامه ریزي به معناي برنامه ریزي براي شکست می باشد.شک  .45
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نابغه کسی است که کارها را به سرعتی انجام می دهد که کسی نمی تواند    .46
 آن را ببیند و آن کارها را به سرانجام می رساند.

 
شکست ممکن است شما را امتحان کند، اما نمی خواهد شما را متوقف    .47

وانستی پیش بروي، راه دیگري را امتحان کن.  براي هر کند. اگر در ابتدا نت
 مشکلی یک راه حل وجود دارد. بزرگترین اشتباه، تسلیم شدن است.

 
بین عالقه و تعهد تفاوت وجود دارد. وقتی عالقه مند به انجام کاري باشید،   .48

آن را زمانی انجام می دهید که موقعیت اجازه می دهد. اما وقتی شما به چیزي 
 متعهد می شوید، هیچ توجیهی را جز نتیجه قبول نمی کنید.

 
خوشبختی را در خارج  جستجو  ،بسیاري از فرصتها به این دلیل که فرد   .49

 می کند از بین می روند.

 
. اگر سالمت بیمارتنها دو چیز براي نگرانی وجود دارد: سالمت هستید یا   .50

هستید پس چیزي براي نگرانی وجود ندارد، اما اگر بیمار هستید تنها دو چیز 
س براي نگرانی وجود دارد، یا خوب می شوید یا خواهید مرد. اگر خوب شوید پ

جایی براي نگرانی وجود ندارد، اما اگر بمیرید تنها دوچیز براي نگرانی وجود 
دارد، به بهشت می روید یا به جهنم. اگر به بهشت بروید پس جایی براي نگرانی 

 اي نگرانی وجود ندارد.وجود ندارد، و اگر به جهنم بروید، دیگر زمانی بر
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بزرگی داشته باشد. هر  براي رسیدن به ارتفاعی بزرگ، شخص باید عمق  .51

 کس به اندازه ظرفیتش رشد پیدا می کند.

 
عادات بد مانند تخت خواب راحتی می باشند، طوریکه رفتن به سمت آنها   .52

 آسان اما خارج  شدن از آنها سخت است.

 
زندگی را می توان پذیرفت یا تغییر داد. اگر پذیرفته نشد پس باید تغییر   .53

 نشد پس باید پذیرفته شود.داده شود. اگر تغییر داده 

 
 هیچ محدودیت سرعتی در جاده رسیدن به کمال وجود ندارد.  .54

 
براي رسیدن به آنچه که دیگران ندارند، باید هر آنچه را که دیگران انجام   .55

 نمی دهند را انجام دهید.

 
 رسیدن به هدف، با اعتقاد به خود شروع می شود.  .56

 
 اشک ها کلماتی هستند که قلب نمی تواند آنها را بیان کند.  .57
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 بهترین معلم ها، از اعماق قلبشان درس می دهند نه از روي کتاب.  .58

 
 فاتحان، اهداف را بدست می آورند ... بازندگان، توجیه می کنند.  .59

 
 امروز فردایی است که دیروز نگرانش بودي.  .60
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