
 

 

 هب انم خدا 

 .یادت باشد هک محبت همً کس را تحت اتثیز ضرار می دهد

 .هاسره صرصتی هک باعث می شىد رد کارت پیشزفت کنی حداکثز استفادي را بک 

 .چیه وقت کاری وکه هک اعتماد دیگران اس تى سلب شىد

قّیت را شیپ اسمىقع عیان مکه
ّ
 .رهگز مىف

 .دیگران تعریف وکهچیه وقت پایان فیلم اه و کتاب اه را ربای 

 .وقتی هب مهمانی ضام می روی ربای میشبان هدهی ای ببز؛کتاب هدهی خىبی است

 .کتابی رد مىردنحىي ی وگهداری و رپورش سنبىراه بخىان

 .با کسی معاشزت که هک دیدش وسیع رت اس تى باشد

 .سعی که ربای دیگران رددسز ردست وکنی



 

 

 .ر دارکد نک  که و اکه کار را با م لی  ان ان ام  ديهب مردم رتشیب اسآنچً هک اس تىااظتن

 .یادت باشد هک وقتی را هک صزف صرسکدانت می کنی رهگز هدر نمی رود

 .ردممابن خطای دیگران چشم پىشی که ؛همانطىر هک اس عیىب خىدت چشم پىشی می کنی

نت رد سز می رپورانی کىار بگذار و هب   .آنها نک  که ات هب آرسواهیی هک خىد رد سز دارکد ربسىدرویا اهیی را هک ربای صرسکدا

گاهن بخر؛ آن اه را بخىان وهب یک پسز بچً هدهی  دي  .هس کتاب خىب بچ

 .عادت که چىان رد حك کسان خىبی کنی هک رهگزنفهمىد تى بىدی

 .یک سای وقت بگذار و ضرآن را آهی هب آهی بخىان

 .که تنها چیشی باشدهک داردرهگز ا ید را اس کسی سلب وکه ضاید ا

گام صزف ضام تلىزییىن را ببىد  .هن



 

 

گام باسی با بچً اهبگذار آن اه ربکدي شىکد  .هن

گام خىاکدن سزود ملی با احتزام بایست و دستت را روی للبت بگذار  .هن

 .وقتی کسی اس تى می خىاهد هک با او صادق باشی حرف اهیص را باور وکه

 .بخىانربای صرسکدانت کتاب 

 .هب حرف اهی صرسکدانت گىش که

گام آتص سىسی هچ باید بکنىد  .تمرکه خانىادگی اطفای حریك رتتیب  دي. مطمئه شى هک همً  دانىد هن

 .صرسکدانت را هب خاطر آنچً هستىدزعزی دار هن هب خاطر آنچً تىمی خىاهی باشىد

 .هب ماردت تلفه که


