Instruções para a vida

INSTRUÇÕES PARA A VIDA Lembre-se que um negócio não está concluído enquanto o
cheque não tiver sido compensado.
Não queime pontes. Você
ficará surpreso ao descobrir quantas vezes terá de atravessar o mesmo rio.
Não queira fazer tudo. Aprenda a dizer não educada e rapidamente.
Mantenha baixas as despesas gerais.
Mantenha altas as suas expectativas.
Aceite a dor e a decepção como partes da vida.
Lembre-se que um casamento bem sucedido depende de duas coisas: Encontrar a pessoa
certa; Ser a pessoa certa.
Encare os problemas como oportunidades para o crescimento e o autodomínio.
Não acredite quando as pessoas lhe pedirem para ser absolutamente franco com elas.
Não espere que a vida seja justa.
Torne-se um especialista na administração do tempo.
Tranque seu carro, mesmo que esteja estacionado em sua própria garagem.
Nunca vá dormir deixando pratos sujos na pia.
Julgue o seu sucesso pela medida em que você estiver desfrutando de paz, saúde e amor.
Elogie a comida quando estiver convidado na casa de alguém.
Quando tentado a criticar seus pais, cônjuge ou filhos, emprego, igreja, salário, controle a
língua.
Nunca subestime a força do amor. Nunca subestime a força do perdão. Ouça os dois lados,
antes de julgar. SEMPRE.
Aprenda a julgar sem ser desagradável.
Seja cortês com todo mundo.
Não aborreça as pessoas com os seus problemas.
Quando alguém lhe perguntar como você vai, diga: "'Ótimo, melhor do que nunca". Quando
perguntarem: "Como vão os negócios?", responda: Excelentes, melhorando cada dia."
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Tenha tato.
Nunca se indisponha propositadamente com alguém.
Contenha a inveja. Ela é fonte de muita infelicidade.
Busque oportunidades, e não segurança. Um barco no porto está seguro, mas com o tempo o
fundo vai apodrecer.
Cuidado: a vida dá muitas voltas! Não crie desacordos onde pode haver a PAZ!
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Lembre-se que um negócio não está concluído enquanto o cheque não tiver sido compensado.

Não queime pontes. Você ficará surpreso ao descobrir quantas vezes terá de atravessar o
mesmo rio.

Não queira fazer tudo. Aprenda a dizer não educada e rapidamente.

Mantenha baixas as despesas gerais.

Mantenha altas as suas expectativas.

Aceite a dor e a decepção como partes da vida.

Lembre-se que um casamento bem sucedido depende de duas coisas: Encontrar a pessoa
certa; Ser a pessoa certa.
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Encare os problemas como oportunidades para o crescimento e o autodomínio.

Não acredite quando as pessoas lhe pedirem para ser absolutamente franco com elas.

Não espere que a vida seja justa.

Torne-se um especialista na administração do tempo.

Tranque seu carro, mesmo que esteja estacionado em sua própria garagem.

Nunca vá dormir deixando pratos sujos na pia.

Julgue o seu sucesso pela medida em que você estiver desfrutando de paz, saúde e amor.

Elogie a comida quando estiver convidado na casa de alguém.

Quando tentado a criticar seus pais, cônjuge ou filhos, emprego, igreja, salário, controle a
língua.

Nunca subestime a força do amor.

Nunca subestime a força do perdão.

Ouça os dois lados, antes de julgar. SEMPRE.
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Aprenda a julgar sem ser desagradável.

Seja cortês com todo mundo.

Não aborreça as pessoas com os seus problemas.

Quando alguém lhe perguntar como você vai, diga: "'Ótimo, melhor do que nunca".

Quando perguntarem: "Como vão os negócios?", responda: Excelentes, melhorando cada dia."

Tenha tato.Nunca se indisponha propositadamente com alguém.

Contenha a inveja. Ela é fonte de muita infelicidade.

Busque oportunidades, e não segurança. Um barco no porto está seguro, mas com o tempo o
fundo vai apodrecer.

Cuidado: a vida dá muitas voltas! Não crie desacordos onde pode haver a PAZ!
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