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AΠΟ ΟΣΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

1. Δώσε στους ανθρώπους κάτι περισσότερο

από ό,τι περιμένουν και κάν΄ το με χαρά.
2. Αποστήθισε το αγαπημένο σου ποίημα.
3. Μην πιστεύεις όλα όσα ακούς, μην ξοδεύεις

19. Μην επιτρέψεις σ΄ ένα μικρό καυγά να

χαλάσει μια μεγάλη φιλία.
20. Όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει λάθος,

κάνε αμέσως βήματα για το διορθώσεις.
όσα έχεις, μην κοιμάσαι όσο θέλεις.
21. Χαμογέλα όταν σηκώνεις το τηλέφωνο.
4. Όταν λες “σ΄ αγαπώ“, να το εννοείς.
Αυτός που τηλεφωνεί, θα το ακούσει στη
5. Όταν λες “συγγνώμη“ να κοιτάς τον άλλον
φωνή σου.
στα μάτια.
22. Παντρέψου με κάποιον, με τον οποίο θα
6. Να έχεις αρραβωνιαστεί τουλάχιστον έξι
σου αρέσει να κουβεντιάζεις. Όσο περνούν
μήνες πριν παντρευτείς.
τα χρόνια, οι ικανότητές
7. Μια φορά το χρόνο πήτου στην κουβέντα θα
Το κείμενο αυτό με τις ποικίλλες
γαινε κάπου που δεν
είναι πάντα σπουδαίες.
“οδηγίες”
μου
το
έδωσε
η
εγγονή
έχεις πάει ποτέ.
23. Άνοιξε την αγκαλιά
μου Άννυ, όταν πήγαμε το καλο8. Να θυμάσαι ότι ο χαρασου στην αλλαγή, αλλά
καίρι
στη
Θεσσαλονίκη,
να
τους
μην προδώσεις τις αξίες
κτήρας σου είναι η
δούμε και να δούμε μαζί την
μοίρα σου.
σου.
Έκθεση “Θησαυροί του Αγίου
9. Ποτέ μην γελάσεις με τα
24. Θυμήσου ότι η σιωπή
Όρους”. Το είχε μάλιστα μεταόνειρα κάποιου άλλου.
είναι μερικές φορές η
φράσει
μόνη
της
απ΄
τα
αγγλικά.
καλύτερη απάντηση.
10. Να αγαπάς βαθιά και
Πολλά απ’ αυτά μου φαίνονται
φλογερά. Μπορεί να
25. Διάβασε περισσότερα
πολύ πρακτικά για την ευτυχία
πονέσεις, αλλά είναι ο
βιβλία και δες λιγότερη
όλων μας, νέων και μεγαλυτέρων.
μόνος τρόπος για να
τηλεόραση.
Ευχαριστώ
την
Άννυ
και
την
ζήσεις τη ζωή σου
26. Ξόδεψε κάποιο χρόνο
συγχαίρω, γιατί θα ήταν καλό να
ολόκληρη.
μόνος σου.
εφαρμόζαμε
όλοι
μας
αμέσως
όσες
11. Όταν έχεις διαφορές
27. Ζήσε μια καλή, έντιμη
μπορούμε απ΄τις οδηγίες αυτές. H
πολέμα δίκαια... Χωρίς
ζωή. Τότε όταν θα
παρένθεση
στην
παρ.
41
δική
μου.
προσβλητικούς
γεράσεις και θυμηθείς
χαρακτηρισμούς.
τα παλιά, θα μπορέσεις
να το ευχαριστηθείς για
12. Μην κρίνεις τους ανδεύτερη φορά.
θρώπους από τους συγγενείς τους.
13. Μίλα αργά, αλλά να σκέφτεσαι γρήγορα.
28. Εμπιστέψου τον Θεό και τους ανθρώπους,
14. Όταν κάποιος σου κάνει μια ερώτηση και
αλλά κλείδωσε το αμάξι σου.
δεν θέλεις να απαντήσεις, χαμογέλα και
29. Μια ατμόσφαιρα αγάπης στο σπίτι σου
είναι πολύ σημαντική. Κάνε ότι μπορείς για
ρώτα: “Γιατί θέλεις να μάθεις; “
15. Θυμήσου ότι η μεγάλη αγάπη και τα
να δημιουργηθεί ένα ήρεμο και αρμονικό
μεγάλα κατορθώματα περιέχουν και μεγάλο
σπίτι.
ρίσκο.
30. Σε διαφορές με αγαπημένους σου ασχο16. Να εύχεσαι “΄γείτσες!”, όταν ακούς
λήσου με την παρούσα κατάσταση. Μην
κάποιον να φτερνίζεται.
φέρνεις πίσω το παρελθόν.
17. Όταν χάνεις, μη χάνεις το μάθημα.
31. Διάβαζε ανάμεσα στις γραμμές.
18. Να θυμάσαι αυτά τα τρία: Σεβασμός στον
32. Να μοιράζεσαι τις γνώσεις σου. Είναι ένας
εαυτό σου. Σεβασμός στους άλλους.
τρόπος να επιτύχεις την αθανασία.
Υπευθυνότητα σ΄ όλες τις πράξεις σου.
33. Να φέρεσαι ευγενικά στη Γη.
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34. Προσευχήσου, υπάρχει αμέτρητη δύναμη

39. Μάθε τους κανόνες που ισχύουν και τότε

μέσα σ΄ αυτό.
35. Ποτέ μη διακόπτεις όταν σού λένε καλά
λόγια.
36. Κοίτα τη δουλειά σου, όχι των άλλων.
37. Αν κάνεις πολλά λεφτά, χρησιμοποίησέ τα
για να βοηθήσεις άλλους όσο ζεις. Αυτό
είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση απ΄ τον
πλούτο.
38. Θυμήσου ότι όταν δεν παίρνεις κάτι που
θέλεις, αυτό είναι μερικές φορές μεγάλη
τύχη.

θα δεις αν πρέπει να παραβείς μερικούς.
40. Θυμήσου ότι ο καλύτερος δεσμός είναι
αυτός, όπου η αγάπη του ενός για τον άλλον
είναι μεγαλύτερη από την ανάγκη του ενός
για τον άλλον.
41. Να πιστεύεις στον κεραυνοβόλο έρωτα, (αν
πραγματικά περί αυτού πρόκειται).
42. Κρίνε το μέγεθος μιας επιτυχίας σου από
τους συμβιβασμούς, που αναγκάσθηκες να
κάνεις γι΄ αυτήν.
Μετάφραση : Άννυ Ταυλαρίδου

