
Đó là những điều giản dị nhưng cực kỳ hữu ích, cho những 
ai muốn làm giàu thêm hành trang cuộc sống. 
 
1. Nổi giận là trạng thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu. 
2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá hủy 
hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai. 
3. Hãy yêu thương đi, rồi bạn chắc chắn sẽ được đáp lại ! 
4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho 
những ai biết nhẫn nhịn. 
5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ. 
6. Cái ôm là món quà lớn… ta có thể cho đi bất cứ lúc nào 
và dễ dàng được đáp lại. 
7. Mọi người cần được yêu thương…, nhất là khi họ không 
xứng đáng với điều đó. 
8. Thước đo của cải của một người là những gì anh ta đã 
cống hiến cho đời. 
9. Tiếng cười là mặt trời của cuộc sống. 
10. Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra nó. 
11. Điều quan trọng cho bậc cha mẹ là sống theo những gì 
họ dạy. 
12. Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, tin cuộc sống về 
những gì bạn cần. 

13. Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai, 
bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ. 
14. Người bình thường nhìn hình thức, người thông thái 
nhìn nội tâm. 
15. Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác động đến 
ngày mai 
16. Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu nhạc của 
tâm hồn. 
17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không ai tin 
điều đó ! 
18. Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh, khi bạn có cảm 
giác như đang tăng tốc. 
19. Tình yêu thương sẽ vững chắc, sau khi trải qua những 
xung đột. 
20. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là yêu 
thương nhau. 
21. Những lời nói không tốt không làm gãy xương, nhưng 
có thể làm vỡ trái tim ta. 

22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó. 
23. Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị giảm. 
24. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung quanh, 
nhưng không phụ thuộc vào họ. 
25. Với mỗi phút bạn nổi giận, bạn mất đi 60 giây hạnh 
phúc mà không thể nào lấy lại được. 
26. Làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những ai bạn 
có thể, với những gì bạn có, và ở nơi nào bạn đang đứng. 
27. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn 
muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực 
hiện. 
28. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. 
Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến 
với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biến ngày 
buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế. 
29. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi 
chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc 
bạn có được người ấy. 
30. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. 
Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất 
cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm. 
31. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải 

để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng 
để biết hạnh phúc. 
32. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ 
mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi 
không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa 
của mình. 
33. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi 
ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa 
được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè. 
34. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. 
Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn 
không biết để không chịu đau khổ như thế. 
35. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí 
đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy. 
36. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể 
làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng 
thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc 
bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.  

 

36 Điều Cần Nhớ  

Trong Cuộc Sống Người Kitô  

cho một năm mới 
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