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Hung Dao

THÂN TÂM MẠNH KHỎE : HÃY MỈM CƯỜI...!

- Khi tất cả mọi chuyện đau buồn đổ lên đầu bạn,hãy mỉm cười để đón nhận nó, vì chỉ có
như thế, bạn mới có thêm dũng khí để bước tiếp con đường đời mà mình đã chọn...

- Khi có một chuyện thật vui đến với bạn, hãy mỉm cười để đón nhận nó, để niềm vui, niềm
hạnh phúc được nhân đôi, để mọi người có thể vui cùng niềm vui của bạn.

- Khi mỗi ngày mới đến với cuộc đời bạn, hãy mỉm cười để cảm ơn cuộc đời đã cho bạn thêm
một ngày để được yêu thương, để có thêm thời gian nói với những người bạn yêu quý rằng bạn
dành cho họ nhiều tình cảm đến mức nào...

- Khi bạn gặp một vấn đề thật khó khăn để giải quyết, hãy mỉm cười để giữ cho tinh thần
mình được bình tĩnh. Và như thế vấn đề sẽ dễ hơn trước nhiều...

- Khi một người nào đó đang buồn và muốn tâm sự với bạn, hãy mỉm cười với họ để cho họ
thêm một chút niềm tin vào cuộc sống.Những người không thể cười là những người cần nụ cười
hơn bao giờ hết.Một nụ cười sẽ không làm nghèo đi người cho nó, nhưng sẽ làm người nhận nó
giàu thêm. Đó là cái vốn quý nhất mà Thượng đế ban tặng cho mỗi chúng ta.

- Khi bạn bị tổn thương, hãy mỉm cườiđể hàn gắn nó lại. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất
để làm lành vết thương ấy, nhưng dù gì thì nó cũng đề lại vết sẹo trong cuộc đời bạn .

- Hãy mỉm cười để xoá đi vết sẹo ấy. Vì chỉ khi tha thứ cho người khác, ta mới có thể tha thứ
cho chính mình, để cái quá khứ đau thương kia chìm vào dĩ vãng... Vậy, nếu bạn buồn đau hay
hạnh phúc, thất vọng hay hi vọng, mệt mỏi hay tràn đầy niềm tin, hãy luôn luôn mỉm cười, mỉm
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cười để nhận ra rằng tất cả những cảm xúc ấy chính là món quà mà cuộc đời đem đến cho bạn.

Và chính từ những món quà ấy mà chúng ta cảm nhận được chúng ta thật hạnh phúc khi được
làm một con người, được biết thế nào là vui buồn, là xúc động.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Hãy trân trọng và nâng niu từng phút giây của
cuộc đời mình, sống thật tốt, thật xứng đáng ngay từ ngày hôm nay, để khi nó qua đi, để
khi ngày mai đến, bạn sẽ không bao giờ phải dùng đến hai từ "hối tiếc"...

Sưu tầm.

* FORGIVENESS IS HEALING : HÃY THA THỨ THÌ ĐƯỢC CHỮA LÀNH *

-Đầy tớ: Định Nguyễn - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com,.org Để Sống/Chia sẻ
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