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Lời nói đầu

Thượng đế sở dĩ chưa để cho bạn kết hôn, là vì trước khi kết hôn,
bạn còn rất nhiều việc phải làm.
Sau khi kết hôn, người ta mới ân hận: sớm biết thế này, thì những
việc cần làm trước khi kết hôn, mình đã thực hiện chu đáo cả rồi.
Tiếc rằng trước khi kết hôn, người ta thường không hiểu cái giá trị
của thời gian còn sống độc thân, đem vung phí sạch trơn khoảng thời
gian quí báu đó.
Thời gian trước khi kết hôn không phải là thời gian chờ ngày cưới.
Cho nên hãy thực hiện một số việc chỉ có thể làm trước lúc kết hôn!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 1: Thử mạnh dạn nói lớn chữ yêu!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 2: Dùng thái độ đối với người bạn thân
nhất đời mà đối xử với người mới quen
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 3: Bị người ta thất hẹn đến lần thứ hai,
vẫn thản nhiên mỉm cười
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 4: Nếu quên trả lời đối phương, hãy đi
làm việc đó ngay
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 5: Sao cho vừa có cử chỉ thanh nhã,
vừa có cử chỉ yếu đuối
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 6: Chủ động hẹn hò với người mọi khi
vẫn hẹn với mình

Vì ngày mai hãy làm việc thứ 7: Giảm bớt ao ước, tăng thêm ham
muốn hành động
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 8: Giảm bớt lòng tự ti của mình
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 9: Học cách nhanh chóng thu xếp hành
lý
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 10: Tích cực hưởng thụ cái cảm giác bị
đối phương nắm được
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 11: Kết bạn với người phụ nữ chủ
động tìm nam giới
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 12: Đừng động một chút lại nói “rất
muốn kết hôn”
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 13: Thử tìm xem đối phương có sức
hấp dẫn gì không thể diễn tả bằng lời
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 14: Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt đối
phương
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 15: Khi cuộc hẹn kết thúc, hãy nhớ
định ra gặp nhau lần sau
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 16: Thử tự đi đặt chỗ ở nhà hàng
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 17: Chớ có kết hôn vì cha mẹ
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 18: Định cho mình ngày được nghỉ
ngơi
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 19: Dù không đưa tiễn ai, cũng cứ đi
mua chút quà
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 20: Làm việc đừng quá cẩn thận

Vì ngày mai hãy làm việc thứ 21: Rèn luyện sự nhậy cảm, mất hoa
tai có thể phát hiện ngay
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 22: Đừng chỉ nghĩ để dành tiền, tiền
cũng phải được tiêu cho mình
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 23: Tận hưởng thời gian còn sống độc
thân
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 24: Hãy nói to “Tôi thích”
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 25: Hãy để cho mình thay đổi
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 26: Ở chỗ đông người, hãy nhờ người
quen giới thiệu cho mình làm quen với người khác
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 27: Trước khi gặp mặt, hãy soi gương
một chút
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 28: Khi chờ thang máy, thờ ơ chậm
chạp cũng chẳng sao
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 29: Hãy nói nhiều hơn về hôm nay
hoặc ngày mai
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 30: Thử khiêu khích người đàn ông
mạo hiểm
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 31: Đừng xâm phạm không gian riêng
tư của người bạn trai
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 32: Đừng coi thường người yêu ngốc
nghếch
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 33: Đừng dùng mẹ làm người thay thế

Vì ngày mai hãy làm việc thứ 34: Cứ đánh cuộc là tình hình sẽ
chuyển biến tốt
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 35: Hãy bắt tay tìm mật mã trước mắt
mình
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 36: Không nên tiếc lời khen ngợi điều
gì đáng tự hào của đối phương
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 37: Có thể coi vật mình say mê như
người yêu, nhưng không thể coi người yêu như đồ vật đáng say mê
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 38: Hãy tự nấu thử món vịt tần
sức

Vì ngày mai hãy làm việc thứ 39: Về đến nhà hãy gỡ bỏ mọi trang
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 40: Hãy học cách trừ ma ám
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 41: Hãy đến hiệu sách nhiều hơn

Vì ngày mai hãy làm việc thứ 42 Khi xem kịch, hãy chú ý đến diễn
xuất của diễn viên đang nghe người khác nói
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 43: Trước mặt mọi người, cứ đường
hoàng mà luyện tập
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 44: Hãy vui vẻ tiếp nhận công việc in
chụp ảnh
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 45: Khi nhận một bản fax gửi nhầm địa
chỉ, hãy lập tức báo cho đối phương biết.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 46: Chờ lúc tự nhiên nhất, hãy bấm
máy chụp ảnh

Vì ngày mai hãy làm việc thứ 47: Hãy công khai khen ngợi người
khác
họ

Vì ngày mai hãy làm việc thứ 48: Gặp người xin từ chức, hãy ủng hộ

Vì ngày mai hãy làm việc thứ 49: Đến cửa hàng giương thử ba chục
chiếc dù, sẽ có kinh nghiệm chọn dù
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 50: Nếu muốn tự mình thay đổi diện
mạo, hãy mạnh dạn mà làm

Gần đây bạn có viết hai chữ YÊU ĐƯƠNG hay chăng?

Đề tài trò chuyện có thường xoay quanh hai chữ KẾT HÔN hay
chăng?
Gần đây bạn có viết hai chữ yêu đương hay chăng?
Khi trò chuyện hàng ngày, bạn có thường xoay quanh hai chữ kết
hôn hay chăng? Cầm đến cây bút, bạn có hay viết chữ cưới hay chăng?
Nếu có, tức là trong lòng bạn đang quá cô đơn.
Hiện tại, bạn đang thầm mong muốn yêu đương hay kết hôn?
Nếu đề tài trò chuyện đã không còn thường xuyên nhắc đến hai chữ
yêu đương, hoặc không thường xuyên viết ra hai chữ ấy, thì điều đó
chứng tỏ bạn cũng không còn trẻ nữa rồi.
Người nào nói to Luống tuổi rồi, còn nói gì đến chuyện yêu đương
nữa, thì đúng là lòng họ đã già. Đừng xấu hổ, hãy nói to hai chữ yêu
đương!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 1
Thử mạnh dạn nói lớn chữ yêu!

Gần đây bạn có viết hai chữ YÊU ĐƯƠNG hay chăng?

Đề tài trò chuyện có thường xoay quanh hai chữ KẾT HÔN hay
chăng?
Gần đây bạn có viết hai chữ yêu đương hay chăng?
Khi trò chuyện hàng ngày, bạn có thường xoay quanh hai chữ kết
hôn hay chăng? Cầm đến cây bút, bạn có hay viết chữ cưới hay chăng?
Nếu có, tức là trong lòng bạn đang quá cô đơn.
Hiện tại, bạn đang thầm mong muốn yêu đương hay kết hôn?
Nếu đề tài trò chuyện đã không còn thường xuyên nhắc đến hai chữ
yêu đương, hoặc không thường xuyên viết ra hai chữ ấy, thì điều đó
chứng tỏ bạn cũng không còn trẻ nữa rồi.
Người nào nói to Luống tuổi rồi, còn nói gì đến chuyện yêu đương
nữa, thì đúng là lòng họ đã già. Đừng xấu hổ, hãy nói to hai chữ yêu
đương!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 1
Thử mạnh dạn nói lớn chữ yêu!

Một khi cảm thấy muốn KẾT BẠN suốt đời với ai, thì thái độ đối với
người ấy cũng sẽ theo đó mà THAY ĐỔI

Bạn có định đối xử với người hiện bạn đang quen biết như đối với
người bạn suốt đời của mình hay chăng?
Người bạn suốt đời của mình, rốt cuộc bạn muốn có mấy người đã
nào? Nếu bạn xác định được con số, thì hơi lạ đấy. Bởi lẽ vô tình bạn đã
chia những người mình quen biết ra thành hai loại: những người bạn
suốt đời và những người bạn bình thường.
Nếu muốn có quan hệ suốt đời với đối phương, thái độ đối với
người ấy sẽ dần dần thay đổi, bạn sẽ không còn dùng thái độ hiện tại
đối với người ấy nữa, việc lựa chọn từ ngữ và cách xưng hô tất nhiên
cũng theo đó mà thay đổi.
Cái gọi là người bạn suốt đời, hoàn toàn không có nghĩa nhất định
phải gặp mặt hàng ngày, mà là chọn một hình thức nào đó để giúp đỡ
nhau suốt đời.
Chúng ta hãy dùng thái độ đối đãi với người bạn suốt đời mà đối xử
với người mới quen. Như vậy, khi bạn gặp khó khăn, chắc chắn người
ta sẽ vui lòng giúp đỡ bạn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 2:
Dùng thái độ đối với người bạn suốt đời
mà đối xử với người mới quen

Một khi cảm thấy muốn KẾT BẠN suốt đời với ai, thì thái độ đối với
người ấy cũng sẽ theo đó mà THAY ĐỔI

Bạn có định đối xử với người hiện bạn đang quen biết như đối với
người bạn suốt đời của mình hay chăng?
Người bạn suốt đời của mình, rốt cuộc bạn muốn có mấy người đã
nào? Nếu bạn xác định được con số, thì hơi lạ đấy. Bởi lẽ vô tình bạn đã
chia những người mình quen biết ra thành hai loại: những người bạn
suốt đời và những người bạn bình thường.
Nếu muốn có quan hệ suốt đời với đối phương, thái độ đối với
người ấy sẽ dần dần thay đổi, bạn sẽ không còn dùng thái độ hiện tại
đối với người ấy nữa, việc lựa chọn từ ngữ và cách xưng hô tất nhiên
cũng theo đó mà thay đổi.
Cái gọi là người bạn suốt đời, hoàn toàn không có nghĩa nhất định
phải gặp mặt hàng ngày, mà là chọn một hình thức nào đó để giúp đỡ
nhau suốt đời.
Chúng ta hãy dùng thái độ đối đãi với người bạn suốt đời mà đối xử
với người mới quen. Như vậy, khi bạn gặp khó khăn, chắc chắn người
ta sẽ vui lòng giúp đỡ bạn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 2:
Dùng thái độ đối với người bạn suốt đời
mà đối xử với người mới quen

Cuộc hẹn bị hủy bỏ đến lần thứ hai là điều quan trọng liên quan đến
sự THÀNH BẠI

Nếu bị người ta thất hẹn đến lần thứ hai, vẫn có thể mỉm cười hẹn
gặp lần nữa, thì ắt đó là người BẠN SUỐT ĐỜI
Khi cuộc hẹn bị đối phương thất hẹn, bạn có thể mỉm cười ứng phó
hay chăng?
Đại đa số người khi bị đối phương thất hẹn lần thứ nhất, đều có thể
mỉm cười hẹn gặp lần thứ hai. Nhưng nếu bị đối phương thất hẹn đến
lần thứ hai, thì bạn sẽ làm như thế nào?
Đại đa số người khi bị đối phương thất hẹn lần thứ hai, thì rất khó
giữ được nụ cười. Trong tình huống đó, bạn còn có thể hò hẹn với đối
phương nữa chăng, thậm chí có thể nói với đối phương: Em (hoặc anh)
đã bận đến thế thì biết làm sao được? Đợi khi nào em (hoặc anh) có thời
gian rỗi, hãy gọi điện thoại cho anh (hoặc em) biết nhé! rồi gác máy?
Mấu chốt thành bại thường thường là khi bị đối phương thất hẹn
lần thứ hai, liệu bạn có khả năng giữ được nụ cười hay không. Nếu vẫn
có thể mỉm cười khi bị đối phương từ chối lần thứ hai, chắc chắn bạn
sẽ trở thành người bạn tốt suốt đời của đối phương.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 3
Bị người ta thất hẹn đến lần thứ hai,
vẫn thản nhiên mỉm cười

Cuộc hẹn bị hủy bỏ đến lần thứ hai là điều quan trọng liên quan đến
sự THÀNH BẠI

Nếu bị người ta thất hẹn đến lần thứ hai, vẫn có thể mỉm cười hẹn
gặp lần nữa, thì ắt đó là người BẠN SUỐT ĐỜI
Khi cuộc hẹn bị đối phương thất hẹn, bạn có thể mỉm cười ứng phó
hay chăng?
Đại đa số người khi bị đối phương thất hẹn lần thứ nhất, đều có thể
mỉm cười hẹn gặp lần thứ hai. Nhưng nếu bị đối phương thất hẹn đến
lần thứ hai, thì bạn sẽ làm như thế nào?
Đại đa số người khi bị đối phương thất hẹn lần thứ hai, thì rất khó
giữ được nụ cười. Trong tình huống đó, bạn còn có thể hò hẹn với đối
phương nữa chăng, thậm chí có thể nói với đối phương: Em (hoặc anh)
đã bận đến thế thì biết làm sao được? Đợi khi nào em (hoặc anh) có thời
gian rỗi, hãy gọi điện thoại cho anh (hoặc em) biết nhé! rồi gác máy?
Mấu chốt thành bại thường thường là khi bị đối phương thất hẹn
lần thứ hai, liệu bạn có khả năng giữ được nụ cười hay không. Nếu vẫn
có thể mỉm cười khi bị đối phương từ chối lần thứ hai, chắc chắn bạn
sẽ trở thành người bạn tốt suốt đời của đối phương.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 3
Bị người ta thất hẹn đến lần thứ hai,
vẫn thản nhiên mỉm cười

Người NẮM CHẮC cơ hội ắt sẽ là người trả lời nhanh nhất

Ngày mai trả lời tỉ mỉ không bằng trả lời ngắn gọn ngay hôm nay
Bạn có từng đọc xong thư rồi bỏ đó, quên không trả lời?
Sau khi hỏi số điện thoại của người ta, bạn quên luôn, không gọi
cho họ?
Vốn định gọi điện thoại trả lời, lâu dần lại quên biến đi mất, có
chuyện đó chăng?
Người không biết nắm lấy cơ hội kết giao, thuộc loại người trả lời
chậm chạp.
Người biết nắm lấy cơ hội kết giao, thuộc loại người trả lời nhanh
chóng.
Tóm lại, tốc độ trả lời càng nhanh, quan hệ giao tiếp sẽ được triển
khai càng sớm. Cái thói để đấy, trả lời sau thường thường làm lỡ việc.
Đối với bất cứ việc gì, cũng nên xử lý với ý nghĩ: Bây giờ mà không
trả lời, sau này sẽ không còn dịp để trả lời nữa.
Ngày mai trả lời tỉ mỉ, không bằng trả lời ngắn gọn ngay hôm nay.
Cơ hội giao tiếp giữa người với người thường thường từ đó mà nảy
sinh.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 4
Nếu quên trả lời đối phương,
hãy đi làm việc đó ngay

Người NẮM CHẮC cơ hội ắt sẽ là người trả lời nhanh nhất

Ngày mai trả lời tỉ mỉ không bằng trả lời ngắn gọn ngay hôm nay
Bạn có từng đọc xong thư rồi bỏ đó, quên không trả lời?
Sau khi hỏi số điện thoại của người ta, bạn quên luôn, không gọi
cho họ?
Vốn định gọi điện thoại trả lời, lâu dần lại quên biến đi mất, có
chuyện đó chăng?
Người không biết nắm lấy cơ hội kết giao, thuộc loại người trả lời
chậm chạp.
Người biết nắm lấy cơ hội kết giao, thuộc loại người trả lời nhanh
chóng.
Tóm lại, tốc độ trả lời càng nhanh, quan hệ giao tiếp sẽ được triển
khai càng sớm. Cái thói để đấy, trả lời sau thường thường làm lỡ việc.
Đối với bất cứ việc gì, cũng nên xử lý với ý nghĩ: Bây giờ mà không
trả lời, sau này sẽ không còn dịp để trả lời nữa.
Ngày mai trả lời tỉ mỉ, không bằng trả lời ngắn gọn ngay hôm nay.
Cơ hội giao tiếp giữa người với người thường thường từ đó mà nảy
sinh.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 4
Nếu quên trả lời đối phương,
hãy đi làm việc đó ngay

SỨC QUYẾN RŨ của nữ giới xuất phát từ khí chất do cử chỉ thanh
nhã tạo ra

Cử chỉ yếu đuối Sẽ tạo nên sự DỄ THƯƠNG
Sức quyến rũ của nữ giới gồm hai loại: cử chỉ thanh nhã và cử chỉ
yếu đuối.
Cử chỉ thanh nhã khiến người ta có cảm giác bạn là người có cá
tính.
Cử chỉ yếu đuối khiến người ta có cảm giác bạn là người dễ thương.
Một phụ nữ đẹp thật sự sẽ không chỉ là người có cử chỉ thanh nhã,
mà thông thường còn phải có cử chỉ yếu đuối. Người bình thường có
cử chỉ thanh nhã, lúc có cử chỉ yếu đuối cũng sẽ tạo nên sức quyến rũ.
Đại bộ phận nữ giới chẳng những không có được cử chỉ thanh nhã,
mà cử chỉ yếu đuối cũng không có nốt, thành thử họ không có sức
quyến rũ.
Chỉ khi có cả hai loại cử chỉ ấy, bạn sẽ được coi là người thập toàn
thập mỹ, bạn mới có sức quyến rũ mà thôi.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 5
Sao cho vừa có cử chỉ thanh nhã,
vừa có cử chỉ yếu đuối

SỨC QUYẾN RŨ của nữ giới xuất phát từ khí chất do cử chỉ thanh
nhã tạo ra

Cử chỉ yếu đuối Sẽ tạo nên sự DỄ THƯƠNG
Sức quyến rũ của nữ giới gồm hai loại: cử chỉ thanh nhã và cử chỉ
yếu đuối.
Cử chỉ thanh nhã khiến người ta có cảm giác bạn là người có cá
tính.
Cử chỉ yếu đuối khiến người ta có cảm giác bạn là người dễ thương.
Một phụ nữ đẹp thật sự sẽ không chỉ là người có cử chỉ thanh nhã,
mà thông thường còn phải có cử chỉ yếu đuối. Người bình thường có
cử chỉ thanh nhã, lúc có cử chỉ yếu đuối cũng sẽ tạo nên sức quyến rũ.
Đại bộ phận nữ giới chẳng những không có được cử chỉ thanh nhã,
mà cử chỉ yếu đuối cũng không có nốt, thành thử họ không có sức
quyến rũ.
Chỉ khi có cả hai loại cử chỉ ấy, bạn sẽ được coi là người thập toàn
thập mỹ, bạn mới có sức quyến rũ mà thôi.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 5
Sao cho vừa có cử chỉ thanh nhã,
vừa có cử chỉ yếu đuối

CƠ HỘI xuất phát từ sự LIÊN HỆ chủ động.

Người ta không thể đến được, thì bạn tự đi
Một người bạn vốn hẹn với bạn, đột nhiên không thể cùng đi với
bạn nữa, thì bạn có hủy bỏ kế hoạch đã định hay chăng?
Thực ra, đôi khi cũng nên thử hành động một mình, cơ hội vẫn có
thể nảy sinh như thường.
Không biết bạn là người chủ động hẹn với người khác, hay là được
người khác hẹn với bạn? Nếu rơi vào trường hợp sau, thì bạn hãy thử
hẹn với người khác đi! Cơ hội thường thường xuất phát từ sự liên hệ
chủ động. Chỉ chờ người khác đến liên hệ, thì rất ít khi xuất hiện cơ hội.
Thử gọi điện thoại cho một người bạn đã vài năm chưa gặp, cơ hội
sẽ xuất hiện. Thử bước vào một cửa hàng chưa bao giờ vào, cơ hội sẽ
xuất hiện. Bắt đầu học một môn mới, cơ hội cũng sẽ xuất hiện. Ngồi
trên tàu, thấy người bên cạnh đọc chăm chú một cuốn sách, hãy thử
hỏi tên cuốn sách ấy là gì, cơ hội cũng sẽ tự xuất hiện!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 6
Chủ động hẹn hò với
người mọi khi vẫn hẹn với mình

CƠ HỘI xuất phát từ sự LIÊN HỆ chủ động.

Người ta không thể đến được, thì bạn tự đi
Một người bạn vốn hẹn với bạn, đột nhiên không thể cùng đi với
bạn nữa, thì bạn có hủy bỏ kế hoạch đã định hay chăng?
Thực ra, đôi khi cũng nên thử hành động một mình, cơ hội vẫn có
thể nảy sinh như thường.
Không biết bạn là người chủ động hẹn với người khác, hay là được
người khác hẹn với bạn? Nếu rơi vào trường hợp sau, thì bạn hãy thử
hẹn với người khác đi! Cơ hội thường thường xuất phát từ sự liên hệ
chủ động. Chỉ chờ người khác đến liên hệ, thì rất ít khi xuất hiện cơ hội.
Thử gọi điện thoại cho một người bạn đã vài năm chưa gặp, cơ hội
sẽ xuất hiện. Thử bước vào một cửa hàng chưa bao giờ vào, cơ hội sẽ
xuất hiện. Bắt đầu học một môn mới, cơ hội cũng sẽ xuất hiện. Ngồi
trên tàu, thấy người bên cạnh đọc chăm chú một cuốn sách, hãy thử
hỏi tên cuốn sách ấy là gì, cơ hội cũng sẽ tự xuất hiện!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 6
Chủ động hẹn hò với
người mọi khi vẫn hẹn với mình

Muốn TRANG ĐIỂM mình thật đẹp, là biểu hiện có chí tiến thủ

Muốn hành động sẽ tạo ra CHÍ TIẾN THỦ
Chỉ ước ao suông, sẽ mất hết chí tiến thủ
Ham muốn có hai loại, một là ước ao suông, hai là muốn hành động.
xa.

Muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, hoàn toàn không phải là cái gì xấu
Muốn ăn ngon là muốn hành động, cũng là một loại chí tiến thủ.

Ứớc gì có rất nhiều quần áo đẹp, nhưng khi đi đâu lại không chú ý
trang điểm mình cho thật đẹp, chỉ là ước ao suông.
Hãy bớt đi các ước ao suông, hãy gia tăng ý muốn hành động. Ước
ao suông và ý muốn hành động tưởng là giống nhau, kỳ thực hoàn toàn
tương phản. Người tha thiết ước ao có nhiều tiền bạc, thường thường
lại là người không muốn tiêu tiền. Ước ao suông càng mạnh, ý muốn
hành động sẽ càng yếu.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 7
Giảm bớt ao ước suông,
tăng thêm ham muốn hành động

Muốn TRANG ĐIỂM mình thật đẹp, là biểu hiện có chí tiến thủ

Muốn hành động sẽ tạo ra CHÍ TIẾN THỦ
Chỉ ước ao suông, sẽ mất hết chí tiến thủ
Ham muốn có hai loại, một là ước ao suông, hai là muốn hành động.
xa.

Muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp, hoàn toàn không phải là cái gì xấu
Muốn ăn ngon là muốn hành động, cũng là một loại chí tiến thủ.

Ứớc gì có rất nhiều quần áo đẹp, nhưng khi đi đâu lại không chú ý
trang điểm mình cho thật đẹp, chỉ là ước ao suông.
Hãy bớt đi các ước ao suông, hãy gia tăng ý muốn hành động. Ước
ao suông và ý muốn hành động tưởng là giống nhau, kỳ thực hoàn toàn
tương phản. Người tha thiết ước ao có nhiều tiền bạc, thường thường
lại là người không muốn tiêu tiền. Ước ao suông càng mạnh, ý muốn
hành động sẽ càng yếu.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 7
Giảm bớt ao ước suông,
tăng thêm ham muốn hành động

Người phụ nữ không có cảm giác tự ti, thì sẽ không có SỨC HẤP
DẪN.

Một khi có thể tự tin đối mặt với sự tự ti của mình, thì sẽ có sức hấp
dẫn
Bạn có cảm giác tự ti về mình hay chăng? Nếu có, thì bạn sẽ là một
phụ nữ có sức hấp dẫn.
Bạn biết không, các siêu người mẫu trước khi được khẳng định, dù
toàn cao từ 1,80 mét trở lên, vẫn cứ cảm thấy tự ti!
Do không thể mua được kích thước thích hợp, họ cứ phải mặc y
phục của nam giới, đi giày thấp gót, cố ý còng người xuống, vì chỉ có
thân hình đủ chiều cao, chưa thể thành người mẫu; họ còn phải tự tin
ngẩng đầu lên, mới có thể có sức hấp dẫn.
Muốn trở thành một phụ nữ có sức hấp dẫn, phải thỏa mãn hai điều
kiện. Một, phải có sự tự ti. Hai, mặc dù mình có cái phải tự ti, nhưng
vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 8
Giảm bớt lòng tự ti của mình

Người phụ nữ không có cảm giác tự ti, thì sẽ không có SỨC HẤP
DẪN.

Một khi có thể tự tin đối mặt với sự tự ti của mình, thì sẽ có sức hấp
dẫn
Bạn có cảm giác tự ti về mình hay chăng? Nếu có, thì bạn sẽ là một
phụ nữ có sức hấp dẫn.
Bạn biết không, các siêu người mẫu trước khi được khẳng định, dù
toàn cao từ 1,80 mét trở lên, vẫn cứ cảm thấy tự ti!
Do không thể mua được kích thước thích hợp, họ cứ phải mặc y
phục của nam giới, đi giày thấp gót, cố ý còng người xuống, vì chỉ có
thân hình đủ chiều cao, chưa thể thành người mẫu; họ còn phải tự tin
ngẩng đầu lên, mới có thể có sức hấp dẫn.
Muốn trở thành một phụ nữ có sức hấp dẫn, phải thỏa mãn hai điều
kiện. Một, phải có sự tự ti. Hai, mặc dù mình có cái phải tự ti, nhưng
vẫn có thể tự tin ngẩng cao đầu.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 8
Giảm bớt lòng tự ti của mình

Người một phút trước khi TRẢ PHÒNG, có thể nhanh chóng thu xếp
hành lý, ắt có thể nắm bắt cơ hội

Khi trả phòng ở khách sạn, bạn có thể nhanh chóng thu xếp hành lý
hay chăng? Bạn có bỏ quên thứ gì đó của mình hay không?
Người quen đi du lịch, đều có khả năng định vị hành lý rất nhanh
chóng.
Người quen đi du lịch, không phải chưa từng bỏ quên hành lý,
nhưng từ việc đánh mất vật dụng, họ sẽ biết rút kinh nghiệm, nắm lấy
bí quyết không để mất vật dụng.
Nếu để dụng cụ làm vệ sinh răng miệng, dụng cụ trang điểm… tán
loạn chỗ la-va-bô, thì khi vội thu xếp hành lý, rất dễ bỏ quên.
Người suốt đời cứ nhờ mẹ thu xếp hành lý, thì sẽ không bao giờ
biết tự thu xếp hành lý được cả.
Người trước khi trả phòng ở khách sạn, cứ ung dung thong thả,
thường thường sẽ nắm bắt cơ hội nhanh chóng, không để cơ hội mất
đi.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 9
Học cách nhanh chóng thu xếp hành lý

Người một phút trước khi TRẢ PHÒNG, có thể nhanh chóng thu xếp
hành lý, ắt có thể nắm bắt cơ hội

Khi trả phòng ở khách sạn, bạn có thể nhanh chóng thu xếp hành lý
hay chăng? Bạn có bỏ quên thứ gì đó của mình hay không?
Người quen đi du lịch, đều có khả năng định vị hành lý rất nhanh
chóng.
Người quen đi du lịch, không phải chưa từng bỏ quên hành lý,
nhưng từ việc đánh mất vật dụng, họ sẽ biết rút kinh nghiệm, nắm lấy
bí quyết không để mất vật dụng.
Nếu để dụng cụ làm vệ sinh răng miệng, dụng cụ trang điểm… tán
loạn chỗ la-va-bô, thì khi vội thu xếp hành lý, rất dễ bỏ quên.
Người suốt đời cứ nhờ mẹ thu xếp hành lý, thì sẽ không bao giờ
biết tự thu xếp hành lý được cả.
Người trước khi trả phòng ở khách sạn, cứ ung dung thong thả,
thường thường sẽ nắm bắt cơ hội nhanh chóng, không để cơ hội mất
đi.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 9
Học cách nhanh chóng thu xếp hành lý

TÌNH YÊU không phải là đi giữ chặt lấy ĐỐI PHƯƠNG, mà là bị đối
phương nắm chặt

Một phụ nữ chỉ muốn giữ chắc anh bạn trai mình yêu, thì thường
thường anh bạn trai sẽ khó chịu vì có cảm giác bị đối phương trói buộc.
Thực ra, cái gọi là tình yêu, hoàn toàn không phải là cố sống cố chết
nắm chặt lấy đối phương.
Mà ngược lại.
Bị đối phương nắm chặt, mới chứng tỏ chính mình có thể đi yêu
người khác.
Nói đến tình yêu, thì không nên cứ chăm chăm đi nắm giữ đối
phương, mà là phải tìm mọi cách để được đối phương nắm chặt lấy
mình.
Song đó tuyệt nhiên không phải là tình trạng tiêu cực. Mọi người
hãy tích cực hưởng thụ cái cảm giác bị đối phương nắm chặt.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 10
Tích cực hưởng thụ
cái cảm giác bị đối phương nắm chặt

TÌNH YÊU không phải là đi giữ chặt lấy ĐỐI PHƯƠNG, mà là bị đối
phương nắm chặt

Một phụ nữ chỉ muốn giữ chắc anh bạn trai mình yêu, thì thường
thường anh bạn trai sẽ khó chịu vì có cảm giác bị đối phương trói buộc.
Thực ra, cái gọi là tình yêu, hoàn toàn không phải là cố sống cố chết
nắm chặt lấy đối phương.
Mà ngược lại.
Bị đối phương nắm chặt, mới chứng tỏ chính mình có thể đi yêu
người khác.
Nói đến tình yêu, thì không nên cứ chăm chăm đi nắm giữ đối
phương, mà là phải tìm mọi cách để được đối phương nắm chặt lấy
mình.
Song đó tuyệt nhiên không phải là tình trạng tiêu cực. Mọi người
hãy tích cực hưởng thụ cái cảm giác bị đối phương nắm chặt.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 10
Tích cực hưởng thụ
cái cảm giác bị đối phương nắm chặt

Người phụ nữ KHÔNG CHỊU chủ động đi tìm bạn trai, hãy kết bạn
với người phụ nữ chủ động mà học tập họ

Bên cạnh bạn có người phụ nữ nào chủ động đi tìm bạn trai hay
chăng?
Bạn có hi vọng mình cũng có thể chủ động được như họ hay không?
Hay là bạn khinh bỉ họ, cho rằng “là nữ mà đi lấy lòng nam giới như thế
thì chẳng ra sao cả”?
Xin chớ coi thường người chủ động, bởi vì người chủ động không
giây phút nào không cố gắng cả. Một khi bạn gia nhập Hiệp hội những
kẻ bị động, thì chẳng khác gì gia nhập “Hiệp hội chó mất chủ”, từ đó
suốt đời sẽ chỉ là kẻ vô dụng, oán trời trách người, không cố gắng làm
gì cả.
Chi bằng hãy kết bạn với người phụ nữ chủ động mà học tập họ,
xem họ có bí quyết gì.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 11
Kết bạn với người phụ nữ
chủ động tìm nam giới

Người phụ nữ KHÔNG CHỊU chủ động đi tìm bạn trai, hãy kết bạn
với người phụ nữ chủ động mà học tập họ

Bên cạnh bạn có người phụ nữ nào chủ động đi tìm bạn trai hay
chăng?
Bạn có hi vọng mình cũng có thể chủ động được như họ hay không?
Hay là bạn khinh bỉ họ, cho rằng “là nữ mà đi lấy lòng nam giới như thế
thì chẳng ra sao cả”?
Xin chớ coi thường người chủ động, bởi vì người chủ động không
giây phút nào không cố gắng cả. Một khi bạn gia nhập Hiệp hội những
kẻ bị động, thì chẳng khác gì gia nhập “Hiệp hội chó mất chủ”, từ đó
suốt đời sẽ chỉ là kẻ vô dụng, oán trời trách người, không cố gắng làm
gì cả.
Chi bằng hãy kết bạn với người phụ nữ chủ động mà học tập họ,
xem họ có bí quyết gì.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 11
Kết bạn với người phụ nữ
chủ động tìm nam giới

Kẻ luôn miệng nói “RẤT MUỐN KẾT HÔN” thường thường sẽ dùng
con mắt “cho điểm” để đánh giá người khác.

Loại người này hầu như không bao giờ có nhân duyên
Bạn có hay động một chút lại nói “rất muốn kết hôn, rất muốn kết
hôn” hay chăng?
Câu này càng nói nhiều lần, cơ hội kết hôn sẽ càng ít đến với bạn.
Kẻ động một chút lại nhờ người khác giới thiệu đối tượng cho
mình, thường thường cuối cùng đều nói “Tôi cảm thấy người ấy không
hợp”.
Nhìn chung, khi người ta quen biết nhau, người ta sẽ không dùng
con mắt “cho điểm” đánh giá người khác, rằng người này hợp, người
kia không hợp, rồi mới tiến tới quan hệ luyến ái.
Kẻ cứ luôn miệng nhờ người khác giới thiệu đối tượng “để tôi kết
hôn” thường thường không định kết bạn thật sự, mà chỉ dùng con mắt
“cho điểm” đánh giá người khác.
Kết thân, không phải như làm toán. Bạn có thích chơi với loại người
luôn dùng con mắt “cho điểm” đánh giá người khác hay chăng?
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 12
Đừng động một tí
lại nói “rất muốn kết hôn”

Kẻ luôn miệng nói “RẤT MUỐN KẾT HÔN” thường thường sẽ dùng
con mắt “cho điểm” để đánh giá người khác.

Loại người này hầu như không bao giờ có nhân duyên
Bạn có hay động một chút lại nói “rất muốn kết hôn, rất muốn kết
hôn” hay chăng?
Câu này càng nói nhiều lần, cơ hội kết hôn sẽ càng ít đến với bạn.
Kẻ động một chút lại nhờ người khác giới thiệu đối tượng cho
mình, thường thường cuối cùng đều nói “Tôi cảm thấy người ấy không
hợp”.
Nhìn chung, khi người ta quen biết nhau, người ta sẽ không dùng
con mắt “cho điểm” đánh giá người khác, rằng người này hợp, người
kia không hợp, rồi mới tiến tới quan hệ luyến ái.
Kẻ cứ luôn miệng nhờ người khác giới thiệu đối tượng “để tôi kết
hôn” thường thường không định kết bạn thật sự, mà chỉ dùng con mắt
“cho điểm” đánh giá người khác.
Kết thân, không phải như làm toán. Bạn có thích chơi với loại người
luôn dùng con mắt “cho điểm” đánh giá người khác hay chăng?
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 12
Đừng động một tí
lại nói “rất muốn kết hôn”

Không nên “Vì thế này …" tôi mới THÍCH nàng (chàng), mà là hãy
tìm xem đối phương

có sức hấp dẫn gì không thể diễn tả bằng lời
X in đừng liệt kê các nguyên nhân “Vì thế này thế nọ…" tôi mới
thích nàng (hoặc chàng).
Bạn đã kể hết ra chưa? Liệu có còn vì lý do nào khác?
Nếu bạn không thể tìm ra lý do, điều đó chứng tỏ bạn thật sự đã
yêu đối phương.
Tìm ra lý do không thể diễn tả bằng lời, đó mới đúng là tình yêu
thật sự. Không thể diễn tả bằng lời, không có nghĩa là bạn không phát
hiện được ưu điểm của đối phương, thật ra bạn đã phát hiện lý do
khiến bạn thích nàng (hoặc chàng) từ sớm, có điều chưa biết diễn tả
bằng lời mà thôi. Không nên dùng hình thức “Vì thế này thế nọ… tôi
mới thích nàng (hoặc chàng), mà là “Tuy... song tôi vẫn thích nàng
(hoặc chàng)”.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 13
Thử tìm xem đối phương có sức hấp dẫn gì
không thể diễn tả bằng lời

Không nên “Vì thế này …" tôi mới THÍCH nàng (chàng), mà là hãy
tìm xem đối phương

có sức hấp dẫn gì không thể diễn tả bằng lời
X in đừng liệt kê các nguyên nhân “Vì thế này thế nọ…" tôi mới
thích nàng (hoặc chàng).
Bạn đã kể hết ra chưa? Liệu có còn vì lý do nào khác?
Nếu bạn không thể tìm ra lý do, điều đó chứng tỏ bạn thật sự đã
yêu đối phương.
Tìm ra lý do không thể diễn tả bằng lời, đó mới đúng là tình yêu
thật sự. Không thể diễn tả bằng lời, không có nghĩa là bạn không phát
hiện được ưu điểm của đối phương, thật ra bạn đã phát hiện lý do
khiến bạn thích nàng (hoặc chàng) từ sớm, có điều chưa biết diễn tả
bằng lời mà thôi. Không nên dùng hình thức “Vì thế này thế nọ… tôi
mới thích nàng (hoặc chàng), mà là “Tuy... song tôi vẫn thích nàng
(hoặc chàng)”.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 13
Thử tìm xem đối phương có sức hấp dẫn gì
không thể diễn tả bằng lời

GẶP GỠ thì phải bốn mắt NHÌN NHAU.

Cứ cúi đầu e lệ, thì chỉ nhìn thấy đôi giày của đối phương
Kẻ bảo “Tôi không có cơ hội quen biết người khác”, thực ra hoàn
toàn không phải là không có cơ hội gặp gỡ.
Chẳng qua khi gặp gỡ, người ấy không chịu quan sát mà thôi.
Thử nghĩ xem, có phải khi đi đường bạn thường cúi đầu chứ gì?
Nếu vậy, thì dù xuất hiện cơ hội gặp gỡ, bạn cũng không phát hiện
được.
Chỉ khi bốn mắt nhìn nhau, đôi bên mới có thể gặp gỡ. Nếu bạn cứ
cúi đầu, thì đương nhiên không thể cho ánh mắt giao nhau.
Cứ cúi đầu e lệ, thì chỉ nhìn thấy chân của đối phương, chứ không
thể biết người thế nào. Cho nên, bạn hãy ngẩng đầu lên, không chừng
đối tượng sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 14
Hãy ngẩng đầu lên,
nhìn thẳng vào mắt đối phương

GẶP GỠ thì phải bốn mắt NHÌN NHAU.

Cứ cúi đầu e lệ, thì chỉ nhìn thấy đôi giày của đối phương
Kẻ bảo “Tôi không có cơ hội quen biết người khác”, thực ra hoàn
toàn không phải là không có cơ hội gặp gỡ.
Chẳng qua khi gặp gỡ, người ấy không chịu quan sát mà thôi.
Thử nghĩ xem, có phải khi đi đường bạn thường cúi đầu chứ gì?
Nếu vậy, thì dù xuất hiện cơ hội gặp gỡ, bạn cũng không phát hiện
được.
Chỉ khi bốn mắt nhìn nhau, đôi bên mới có thể gặp gỡ. Nếu bạn cứ
cúi đầu, thì đương nhiên không thể cho ánh mắt giao nhau.
Cứ cúi đầu e lệ, thì chỉ nhìn thấy chân của đối phương, chứ không
thể biết người thế nào. Cho nên, bạn hãy ngẩng đầu lên, không chừng
đối tượng sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 14
Hãy ngẩng đầu lên,
nhìn thẳng vào mắt đối phương

Lúc chia tay TỪ BIỆT, ngoài hai tiếng “CÁM ƠN”, đừng quên nói với
đối phương

“Hôm nay tôi rất vui”, “Lần sau cứ gọi tôi nhé”
Lúc chia tay, bạn sẽ nói gì với nàng (hoặc chàng)?
Có phải bạn nói: “Hôm nay cám ơn anh (hoặc em)”, “Cám ơn anh đã
mời tôi đi chơi” hoặc “Cám ơn anh đã mời tôi dùng cơm”?
Nếu bạn chỉ nói thế thôi, thì cơ hội sẽ vuột mất. Tất nhiên không
thể quên cám ơn đối phương, nhưng cần nói thêm cảm tưởng của mình
với đối phương đại loại “Hôm nay tôi rất vui”, “Bữa ăn ngon quá”.
Cuối cùng đừng quên tạo điều kiện cho lần gặp sau, hãy nói với đối
phương “Lần sau cứ gọi tôi nhé”, “Lần sau phải để tôi thết anh (hoặc
em)”, “Hãy gọi điện thoại cho tôi”. Chờ khi đối phương về đến nhà, lại
gọi điện thoại hỏi đã về tới nơi an toàn hay chưa.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 15
Khi cuộc hẹn kết thúc,
hãy nhớ định ra gặp nhau lần sau

Lúc chia tay TỪ BIỆT, ngoài hai tiếng “CÁM ƠN”, đừng quên nói với
đối phương

“Hôm nay tôi rất vui”, “Lần sau cứ gọi tôi nhé”
Lúc chia tay, bạn sẽ nói gì với nàng (hoặc chàng)?
Có phải bạn nói: “Hôm nay cám ơn anh (hoặc em)”, “Cám ơn anh đã
mời tôi đi chơi” hoặc “Cám ơn anh đã mời tôi dùng cơm”?
Nếu bạn chỉ nói thế thôi, thì cơ hội sẽ vuột mất. Tất nhiên không
thể quên cám ơn đối phương, nhưng cần nói thêm cảm tưởng của mình
với đối phương đại loại “Hôm nay tôi rất vui”, “Bữa ăn ngon quá”.
Cuối cùng đừng quên tạo điều kiện cho lần gặp sau, hãy nói với đối
phương “Lần sau cứ gọi tôi nhé”, “Lần sau phải để tôi thết anh (hoặc
em)”, “Hãy gọi điện thoại cho tôi”. Chờ khi đối phương về đến nhà, lại
gọi điện thoại hỏi đã về tới nơi an toàn hay chưa.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 15
Khi cuộc hẹn kết thúc,
hãy nhớ định ra gặp nhau lần sau

TƯƠNG LAI của mình cũng giống như đi ĐẶT CHỖ ở nhà hàng
vậy, nhất định phải tự mình đi tìm và đặt chỗ ở nhà hàng

Khi bạn đi ăn nhà hàng với đối tượng, có phải bạn cứ để cho đối
tượng tìm nhà hàng hay chăng?
Có phải bạn cứ để đối tượng gọi điện thoại đi đặt chỗ ở nhà hàng?
Tất nhiên không nên lần nào bạn cũng đi đặt chỗ ở nhà hàng,
nhưng nên nhớ trong hai lần thì bạn phải đi đặt chỗ ở nhà hàng một
lần.
Tìm nhà hàng thích hợp, gọi điện thoại hoặc đi đặt chỗ ở nhà hàng
đúng là một việc khá nhức đầu, chỉ người nào từng làm mới thể
nghiệm được. Nhà hàng tử tế thường do đông khách, rất khó đặt chỗ,
nên đi đặt chỗ ở đấy tốn không ít công sức.
Tương lai của mình nếu không tự mình đi tìm, đi đặt chỗ, thì vĩnh
viễn sẽ không được như ý.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 16
Thử tự đi đặt chỗ ở nhà hàng

TƯƠNG LAI của mình cũng giống như đi ĐẶT CHỖ ở nhà hàng
vậy, nhất định phải tự mình đi tìm và đặt chỗ ở nhà hàng

Khi bạn đi ăn nhà hàng với đối tượng, có phải bạn cứ để cho đối
tượng tìm nhà hàng hay chăng?
Có phải bạn cứ để đối tượng gọi điện thoại đi đặt chỗ ở nhà hàng?
Tất nhiên không nên lần nào bạn cũng đi đặt chỗ ở nhà hàng,
nhưng nên nhớ trong hai lần thì bạn phải đi đặt chỗ ở nhà hàng một
lần.
Tìm nhà hàng thích hợp, gọi điện thoại hoặc đi đặt chỗ ở nhà hàng
đúng là một việc khá nhức đầu, chỉ người nào từng làm mới thể
nghiệm được. Nhà hàng tử tế thường do đông khách, rất khó đặt chỗ,
nên đi đặt chỗ ở đấy tốn không ít công sức.
Tương lai của mình nếu không tự mình đi tìm, đi đặt chỗ, thì vĩnh
viễn sẽ không được như ý.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 16
Thử tự đi đặt chỗ ở nhà hàng

Vì cha mẹ mà KẾT HÔN, cuối cùng sẽ chỉ làm cho cha mẹ ĐAU KHỔ.

Cần nhớ, yêu và lấy ai, phải do chính mình quyết định
"Cha mẹ cứ nói mãi, thôi thì chiều ý các cụ, cho các cụ yên lòng”. Có
phải bạn định vì thế mà kết hôn hay chăng?
Nhất định không thể kết hôn chỉ để làm cho cha mẹ yên lòng.
Bởi vì sau khi kết hôn, rất dễ xảy ra va chạm. Khi ấy, nếu dùng thái
độ “Tôi lấy cô (hoặc anh) chỉ để chiều lòng cha mẹ” mà né tránh giải
quyết vấn đề, thì vấn đề sẽ không bao giờ giải quyết được.
Cuối cùng hôn nhân sẽ vì thế mà không hạnh phúc. Vốn là vì cha mẹ
mà kết hôn, cuối cùng sẽ chỉ làm cho cha mẹ lo lắng, đau khổ.
Vì muốn có con mà kết hôn, thì cũng sẽ làm cho đứa con sinh ra
phải chịu hậu quả xấu.
Kết hôn không thể vì bất cứ ai khác. Cần nhớ, yêu và lấy ai, phải là
vì chính mình.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 17
Chớ có kết hôn vì cha mẹ

Vì cha mẹ mà KẾT HÔN, cuối cùng sẽ chỉ làm cho cha mẹ ĐAU KHỔ.

Cần nhớ, yêu và lấy ai, phải do chính mình quyết định
"Cha mẹ cứ nói mãi, thôi thì chiều ý các cụ, cho các cụ yên lòng”. Có
phải bạn định vì thế mà kết hôn hay chăng?
Nhất định không thể kết hôn chỉ để làm cho cha mẹ yên lòng.
Bởi vì sau khi kết hôn, rất dễ xảy ra va chạm. Khi ấy, nếu dùng thái
độ “Tôi lấy cô (hoặc anh) chỉ để chiều lòng cha mẹ” mà né tránh giải
quyết vấn đề, thì vấn đề sẽ không bao giờ giải quyết được.
Cuối cùng hôn nhân sẽ vì thế mà không hạnh phúc. Vốn là vì cha mẹ
mà kết hôn, cuối cùng sẽ chỉ làm cho cha mẹ lo lắng, đau khổ.
Vì muốn có con mà kết hôn, thì cũng sẽ làm cho đứa con sinh ra
phải chịu hậu quả xấu.
Kết hôn không thể vì bất cứ ai khác. Cần nhớ, yêu và lấy ai, phải là
vì chính mình.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 17
Chớ có kết hôn vì cha mẹ

LÚC NÀO cũng tốt bụng, cũng dễ bảo, sẽ biến thành kẻ trầm lặng
nặng nề.

Đôi khi đừng tốt bụng hay dễ bảo, sẽ biến thành người tốt
bụng, dễ bảo thật sự vui tươi
Lúc nào cũng tốt bụng, cũng dễ bảo, bạn có thấy mệt mỏi hay
không?
Đôi khi cũng phải để cho mình được nghỉ ngơi một chút.
Từ khi sinh ra, cứ luôn luôn phải đóng vai tốt bụng, ngoan ngoãn,
dễ bảo. Nào là đứa bé ngoan ngoãn, học sinh ngoan ngoãn, nào là người
công dân tốt, người đồng sự tốt bụng, bề trên tốt bụng, người anh em
tốt bụng, người bạn tốt, người láng giềng tốt bụng…
Sau khi kết hôn, phải tiếp tục đóng vai tốt bụng: làm người mẹ đóng
vai tốt bụng, người bà tốt bụng, người dì tốt bụng, người chị tốt bụng…
Vì phải luôn luôn sắm vai một người tốt, nên bạn đôi khi cũng nên
để cho mình nghỉ xả hơi một chút.
Một người tốt thật sự đôi khi cũng phải được nghỉ ngơi, thì mới
càng trở nên tốt bụng hơn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 18
Định cho mình ngày được nghỉ ngơi

LÚC NÀO cũng tốt bụng, cũng dễ bảo, sẽ biến thành kẻ trầm lặng
nặng nề.

Đôi khi đừng tốt bụng hay dễ bảo, sẽ biến thành người tốt
bụng, dễ bảo thật sự vui tươi
Lúc nào cũng tốt bụng, cũng dễ bảo, bạn có thấy mệt mỏi hay
không?
Đôi khi cũng phải để cho mình được nghỉ ngơi một chút.
Từ khi sinh ra, cứ luôn luôn phải đóng vai tốt bụng, ngoan ngoãn,
dễ bảo. Nào là đứa bé ngoan ngoãn, học sinh ngoan ngoãn, nào là người
công dân tốt, người đồng sự tốt bụng, bề trên tốt bụng, người anh em
tốt bụng, người bạn tốt, người láng giềng tốt bụng…
Sau khi kết hôn, phải tiếp tục đóng vai tốt bụng: làm người mẹ đóng
vai tốt bụng, người bà tốt bụng, người dì tốt bụng, người chị tốt bụng…
Vì phải luôn luôn sắm vai một người tốt, nên bạn đôi khi cũng nên
để cho mình nghỉ xả hơi một chút.
Một người tốt thật sự đôi khi cũng phải được nghỉ ngơi, thì mới
càng trở nên tốt bụng hơn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 18
Định cho mình ngày được nghỉ ngơi

QUÀ TẶNG không phải chờ khi có người yêu mới MUA

Mua quà rồi, người bạn muốn tặng tự nhiên sẽ xuất hiện
Thấy người khác mua quà tặng người yêu, bạn có nghĩ “Mình chẳng
có người yêu để…” mà cảm thấy buồn hay chăng?
Dẫu hiện thời chưa có đối tượng để tặng quà, bạn cũng cứ mua tặng
phẩm trước đi.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ: chưa có người để tặng đã mua quà, thật là quá
buồn! Không đâu, mua quà rồi, người bạn muốn tặng tự nhiên sẽ xuất
hiện.
Quà tặng, không nên chờ khi có người yêu mới mua.
Nhìn thấy một món tặng phẩm dễ thương, liền muốn mua luôn để
sau tặng người, tâm trạng tích cực đó sẽ đem đến cho bạn sự gặp gỡ
tình cờ lãng mạn!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 19
Dù không đưa tiễn ai,
cũng cứ đi mua chút quà

QUÀ TẶNG không phải chờ khi có người yêu mới MUA

Mua quà rồi, người bạn muốn tặng tự nhiên sẽ xuất hiện
Thấy người khác mua quà tặng người yêu, bạn có nghĩ “Mình chẳng
có người yêu để…” mà cảm thấy buồn hay chăng?
Dẫu hiện thời chưa có đối tượng để tặng quà, bạn cũng cứ mua tặng
phẩm trước đi.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ: chưa có người để tặng đã mua quà, thật là quá
buồn! Không đâu, mua quà rồi, người bạn muốn tặng tự nhiên sẽ xuất
hiện.
Quà tặng, không nên chờ khi có người yêu mới mua.
Nhìn thấy một món tặng phẩm dễ thương, liền muốn mua luôn để
sau tặng người, tâm trạng tích cực đó sẽ đem đến cho bạn sự gặp gỡ
tình cờ lãng mạn!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 19
Dù không đưa tiễn ai,
cũng cứ đi mua chút quà

Thất bại làm cho người ta TRƯỞNG THÀNH, dù thất bại cũng đừng
vì thế mà sợ giẫm lại vết xe đổ

Khi vì tình yêu mà bị tổn thương, bạn có sợ nhắc đến chuyện yêu
đương nữa hay không?
Từng bị thất bại một lần trong hôn nhân, bạn có lo mình sẽ giẫm lại
vết xe đổ hay chăng?
Đừng lo, bạn sẽ không lặp lại sai lầm cũ, bởi vì hiện tại bạn đã khác
trước rồi. Người ta nhờ kinh nghiệm mà trưởng thành, chẳng qua tự
mình chưa phát hiện ra đó thôi. Khi bạn cảnh giác hỏi “liệu tự mình có
giẫm lại vết xe đổ hay không?” thực ra là bạn đã tiến bộ hơn trước rồi.
Tiếp đó, bạn nên nhớ rằng một người bất hạnh và bị thất bại
thường thường không phải vì thiếu thận trọng, mà là vì đã quá thận
trọng.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 20
Làm việc đừng quá cẩn thận

Thất bại làm cho người ta TRƯỞNG THÀNH, dù thất bại cũng đừng
vì thế mà sợ giẫm lại vết xe đổ

Khi vì tình yêu mà bị tổn thương, bạn có sợ nhắc đến chuyện yêu
đương nữa hay không?
Từng bị thất bại một lần trong hôn nhân, bạn có lo mình sẽ giẫm lại
vết xe đổ hay chăng?
Đừng lo, bạn sẽ không lặp lại sai lầm cũ, bởi vì hiện tại bạn đã khác
trước rồi. Người ta nhờ kinh nghiệm mà trưởng thành, chẳng qua tự
mình chưa phát hiện ra đó thôi. Khi bạn cảnh giác hỏi “liệu tự mình có
giẫm lại vết xe đổ hay không?” thực ra là bạn đã tiến bộ hơn trước rồi.
Tiếp đó, bạn nên nhớ rằng một người bất hạnh và bị thất bại
thường thường không phải vì thiếu thận trọng, mà là vì đã quá thận
trọng.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 20
Làm việc đừng quá cẩn thận

CƠ HỘI phát sinh đúng vào LÚC cái hoa tai rơi mất

Người không phát hiện hoa tai rơi mất lúc nào, thường thường bỏ
lỡ cơ hội
Bạn có thường đánh mất hoa tai hay chăng?
Người thường đánh mất hoa tai, cũng thường bỏ lỡ cơ hội.
Hoa tai là thứ dễ rơi mất, có mất cũng không đáng ngại, nhưng
người không phát hiện hoa tai rơi mất lúc nào, thì chắc chắn đó là
người rất kém nhậy cảm.
Không biết hoa tai rơi mất lúc nào, về đến nhà mới phát hiện, giống
như cơ hội phát sinh, trôi qua mà vẫn không hay biết.
Nếu cái hoa tai rơi ở nhà bạn nam, người bạn nam có thể nghĩ rằng
bạn cố ý làm như vậy, căn bản bạn không quí trọng món quà mà anh ta
tặng cho bạn.
Vậy hãy chú ý làm cho các giác quan của mình nhậy cảm hơn một
chút!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 21
Rèn luyện sự nhậy cảm,
mất hoa tai có thể phát hiện ngay.

CƠ HỘI phát sinh đúng vào LÚC cái hoa tai rơi mất

Người không phát hiện hoa tai rơi mất lúc nào, thường thường bỏ
lỡ cơ hội
Bạn có thường đánh mất hoa tai hay chăng?
Người thường đánh mất hoa tai, cũng thường bỏ lỡ cơ hội.
Hoa tai là thứ dễ rơi mất, có mất cũng không đáng ngại, nhưng
người không phát hiện hoa tai rơi mất lúc nào, thì chắc chắn đó là
người rất kém nhậy cảm.
Không biết hoa tai rơi mất lúc nào, về đến nhà mới phát hiện, giống
như cơ hội phát sinh, trôi qua mà vẫn không hay biết.
Nếu cái hoa tai rơi ở nhà bạn nam, người bạn nam có thể nghĩ rằng
bạn cố ý làm như vậy, căn bản bạn không quí trọng món quà mà anh ta
tặng cho bạn.
Vậy hãy chú ý làm cho các giác quan của mình nhậy cảm hơn một
chút!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 21
Rèn luyện sự nhậy cảm,
mất hoa tai có thể phát hiện ngay.

Dù không có TIỀN, vẫn có thể KẾT HÔN

Dành dụm tiền để kết hôn, chẳng bằng cứ việc đầu tư tiền cho
những gì mình thích
Có phải chính bạn đang dành dụm tiền để kết hôn?
Dành dụm một phần thì được, còn phần lớn nên chi dùng cho bản
thân mình.
Nếu chỉ vì dành dụm tiền để kết hôn, mà hi sinh những gì hiện mình
đang muốn, thì sẽ làm cho tâm hồn mình nghèo nàn đi.
Kỳ thực quan điểm cho rằng “không có tiền, không thể kết hôn” là
hoàn toàn sai trái. Dù không có tiền, sau khi kết hôn chỉ cần hai vợ
chồng đồng tâm hiệp lực, nhất định vẫn khắc phục được các khó khăn
tạm thời.
Hãy cứ việc đầu tư tiền cho những gì mình đang thích. Nói đến đầu
tư, nhiều người tưởng rằng phải “học hành thật sự”; không, đầu tư
không chỉ là việc học hành.
Đi du lịch, đánh trắng răng, trang điểm cho mình đẹp hơn v.v… đều
được coi là khoản đầu tư cho bản thân mình. Đầu tư cho bản thân mình
sẽ chỉ làm cho mình sáng giá thêm.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 22
Đừng chỉ nghĩ để dành tiền,
tiền cũng phải được tiêu cho mình

Dù không có TIỀN, vẫn có thể KẾT HÔN

Dành dụm tiền để kết hôn, chẳng bằng cứ việc đầu tư tiền cho
những gì mình thích
Có phải chính bạn đang dành dụm tiền để kết hôn?
Dành dụm một phần thì được, còn phần lớn nên chi dùng cho bản
thân mình.
Nếu chỉ vì dành dụm tiền để kết hôn, mà hi sinh những gì hiện mình
đang muốn, thì sẽ làm cho tâm hồn mình nghèo nàn đi.
Kỳ thực quan điểm cho rằng “không có tiền, không thể kết hôn” là
hoàn toàn sai trái. Dù không có tiền, sau khi kết hôn chỉ cần hai vợ
chồng đồng tâm hiệp lực, nhất định vẫn khắc phục được các khó khăn
tạm thời.
Hãy cứ việc đầu tư tiền cho những gì mình đang thích. Nói đến đầu
tư, nhiều người tưởng rằng phải “học hành thật sự”; không, đầu tư
không chỉ là việc học hành.
Đi du lịch, đánh trắng răng, trang điểm cho mình đẹp hơn v.v… đều
được coi là khoản đầu tư cho bản thân mình. Đầu tư cho bản thân mình
sẽ chỉ làm cho mình sáng giá thêm.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 22
Đừng chỉ nghĩ để dành tiền,
tiền cũng phải được tiêu cho mình

CHƯA KẾT HÔN hoàn toàn không có nghĩa là không ai cần đến bạn

Mà là đang thưởng thức thời gian còn sống độc thân của mình
Chớ vì chưa kết hôn mà cảm thấy mình đáng thương hại. Độc thân
hoàn toàn không có nghĩa là không ai cần đến, mà là so với người đã
kết hôn, thì đang được hưởng thụ thời gian còn sống độc thân của
mình dài hơn họ.
Những người đã kết hôn chính đang thèm muốn được hưởng thụ
thời gian còn sống độc thân như bạn; tuyệt đối không một ai cho rằng
bạn đáng thương hại, bởi vì thường thường sau khi kết hôn rồi, người
ta mới hiểu ra cái giá trị của thời gian còn sống độc thân.
Người đã kết hôn, trước đó đều từng sống độc thân, chẳng qua đó
là thời gian sống độc thân khi còn nhỏ tuổi. So với thời gian sống độc
thân hồi còn nhỏ tuổi, cuộc sống độc thân khi đã trưởng thành có rất
nhiều việc để làm!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 23
Tận hưởng thời gian còn sống độc thân

CHƯA KẾT HÔN hoàn toàn không có nghĩa là không ai cần đến bạn

Mà là đang thưởng thức thời gian còn sống độc thân của mình
Chớ vì chưa kết hôn mà cảm thấy mình đáng thương hại. Độc thân
hoàn toàn không có nghĩa là không ai cần đến, mà là so với người đã
kết hôn, thì đang được hưởng thụ thời gian còn sống độc thân của
mình dài hơn họ.
Những người đã kết hôn chính đang thèm muốn được hưởng thụ
thời gian còn sống độc thân như bạn; tuyệt đối không một ai cho rằng
bạn đáng thương hại, bởi vì thường thường sau khi kết hôn rồi, người
ta mới hiểu ra cái giá trị của thời gian còn sống độc thân.
Người đã kết hôn, trước đó đều từng sống độc thân, chẳng qua đó
là thời gian sống độc thân khi còn nhỏ tuổi. So với thời gian sống độc
thân hồi còn nhỏ tuổi, cuộc sống độc thân khi đã trưởng thành có rất
nhiều việc để làm!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 23
Tận hưởng thời gian còn sống độc thân

Khi mở miệng nói THÍCH, trong lòng thuần nhất hơn cả

Khi nói Ghét, cảm giác thích sẽ bị thoái hóa
Đối với vật gì mình ưa thích, bạn có thể thẳng thắn nói Thích hay
chăng?
Có lẽ bạn cho rằng như thế quá đơn giản? Kỳ thực nói thế chẳng dễ
chút nào.
Thích là loại cảm giác trần trụi nhất của con người. Do đó, khi có
người nói với bạn: Thì ra bạn thích cái này, thì bạn có cảm giác mình bị
người ta nhìn thấu cõi lòng. Nếu trước đó bạn nói Tôi không thích hoặc
Tôi thấy cái này thế nào ấy, thì trong lòng bạn lập tức có sự đề phòng.
Một khi trong lòng có sự đề phòng, thì cảm giác thích sẽ bị mất dần.
Vậy đối với mọi sự vật, ta hãy thử nói Thích thật to; như vậy, sau này
dù phải đối diện với đối tượng, bạn vẫn dám nói to Tôi thích.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 24
Hãy nói to Tôi thích

Khi mở miệng nói THÍCH, trong lòng thuần nhất hơn cả

Khi nói Ghét, cảm giác thích sẽ bị thoái hóa
Đối với vật gì mình ưa thích, bạn có thể thẳng thắn nói Thích hay
chăng?
Có lẽ bạn cho rằng như thế quá đơn giản? Kỳ thực nói thế chẳng dễ
chút nào.
Thích là loại cảm giác trần trụi nhất của con người. Do đó, khi có
người nói với bạn: Thì ra bạn thích cái này, thì bạn có cảm giác mình bị
người ta nhìn thấu cõi lòng. Nếu trước đó bạn nói Tôi không thích hoặc
Tôi thấy cái này thế nào ấy, thì trong lòng bạn lập tức có sự đề phòng.
Một khi trong lòng có sự đề phòng, thì cảm giác thích sẽ bị mất dần.
Vậy đối với mọi sự vật, ta hãy thử nói Thích thật to; như vậy, sau này
dù phải đối diện với đối tượng, bạn vẫn dám nói to Tôi thích.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 24
Hãy nói to Tôi thích

Người biết hưởng thụ sự THAY ĐỔI, thì có khả năng nắm bắt CƠ HỘI

Chỉ tự bạn mới đủ khả năng làm cho bạn thay đổi mà thôi
Người ta chỉ có hai loại. Loại thứ nhất thường hay đổi chỗ ngồi ở
nhà ăn. Loại thứ hai không muốn thay đổi chỗ ngồi.
Người biết hưởng thụ sự thay đổi, thì nhất định có khả năng nắm
bắt cơ hội.
Người từ chối sự thay đổi, thì nhất định không có khả năng nắm bắt
cơ hội.
Bởi vì cơ hội thường xuất hiện khi có sự thay đổi.
Ai không thay đổi, thì vĩnh viễn không tìm thấy cơ hội.
Vậy phải thay đổi như thế nào mới là tốt? Có người ra sức thay đổi
người yêu, ra sức thay đổi công tác và môi trường, nhưng người yêu
thì không cách gì thay đổi, công tác và môi trường cũng không cách gì
thay đổi.
Chỉ tự bạn mới đủ khả năng làm cho bạn thay đổi mà thôi, bởi vì chỉ
có tự mình mới dễ thay đổi hơn cả.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 25
Hãy để cho mình thay đổi

Người biết hưởng thụ sự THAY ĐỔI, thì có khả năng nắm bắt CƠ HỘI

Chỉ tự bạn mới đủ khả năng làm cho bạn thay đổi mà thôi
Người ta chỉ có hai loại. Loại thứ nhất thường hay đổi chỗ ngồi ở
nhà ăn. Loại thứ hai không muốn thay đổi chỗ ngồi.
Người biết hưởng thụ sự thay đổi, thì nhất định có khả năng nắm
bắt cơ hội.
Người từ chối sự thay đổi, thì nhất định không có khả năng nắm bắt
cơ hội.
Bởi vì cơ hội thường xuất hiện khi có sự thay đổi.
Ai không thay đổi, thì vĩnh viễn không tìm thấy cơ hội.
Vậy phải thay đổi như thế nào mới là tốt? Có người ra sức thay đổi
người yêu, ra sức thay đổi công tác và môi trường, nhưng người yêu
thì không cách gì thay đổi, công tác và môi trường cũng không cách gì
thay đổi.
Chỉ tự bạn mới đủ khả năng làm cho bạn thay đổi mà thôi, bởi vì chỉ
có tự mình mới dễ thay đổi hơn cả.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 25
Hãy để cho mình thay đổi

Nếu chỉ nói chuyện với MỘT người, thì không cần ĐẾN CHỖ đông
người

Nếu nói chuyện với người lạ, cần biết nghi thức ở chỗ đông người
Có dịp ở chỗ đông người, bạn có thói quen chỉ nói chuyện với một
người hay không?
Ở chỗ toàn người lạ, khi phát hiện người quen của mình, bạn cứ
bám lấy người ấy, điều đó cũng rất tự nhiên. Có điều là ở chỗ đông
người mà đeo bám và chỉ nói chuyện với một người, thì bị coi như đã
vi phạm qui tắc ở chỗ đông người.
Tuy nói vậy, nhưng đột nhiên mở miệng nói chuyện với người lạ,
đúng là chẳng dễ chút nào. Khi đó, hãy nhờ người quen giới thiệu cho
mình làm quen với người khác. Giả dụ ở chỗ đông người, bạn chỉ quen
anh A, song anh A lại quen anh B, bạn hãy nhờ anh A giới thiệu bạn với
anh B. Khi bạn nói chuyện với anh B, thì người quen của anh B là anh C
cũng sẽ đứng bên cạnh.
Nếu bạn có người quen ở chỗ đông người, bạn cũng nên giới thiệu
anh ta với người khác.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 26
Ở chỗ đông người, hãy nhờ người quen
giới thiệu cho mình làm quen với người khác

Nếu chỉ nói chuyện với MỘT người, thì không cần ĐẾN CHỖ đông
người

Nếu nói chuyện với người lạ, cần biết nghi thức ở chỗ đông người
Có dịp ở chỗ đông người, bạn có thói quen chỉ nói chuyện với một
người hay không?
Ở chỗ toàn người lạ, khi phát hiện người quen của mình, bạn cứ
bám lấy người ấy, điều đó cũng rất tự nhiên. Có điều là ở chỗ đông
người mà đeo bám và chỉ nói chuyện với một người, thì bị coi như đã
vi phạm qui tắc ở chỗ đông người.
Tuy nói vậy, nhưng đột nhiên mở miệng nói chuyện với người lạ,
đúng là chẳng dễ chút nào. Khi đó, hãy nhờ người quen giới thiệu cho
mình làm quen với người khác. Giả dụ ở chỗ đông người, bạn chỉ quen
anh A, song anh A lại quen anh B, bạn hãy nhờ anh A giới thiệu bạn với
anh B. Khi bạn nói chuyện với anh B, thì người quen của anh B là anh C
cũng sẽ đứng bên cạnh.
Nếu bạn có người quen ở chỗ đông người, bạn cũng nên giới thiệu
anh ta với người khác.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 26
Ở chỗ đông người, hãy nhờ người quen
giới thiệu cho mình làm quen với người khác

Hoàn toàn không phải vì bạn THEO ĐUỔI mà ĐỐI PHƯƠNG phải bỏ
chạy

Đối phương bỏ chạy vì thái độ u uất nặng nề của bạn
Có người khi thích một người nào đó, cứ theo đuổi quá độ khiến
người đó sợ hãi, phải bỏ chạy. Đối phương phải bỏ chạy thực ra không
phải tại bạn theo đuổi, mà là vì bạn cứ giữ chặt, không chịu buông đối
phương, khiến họ hoảng sợ.
Theo đuổi và giữ chặt rốt cuộc có gì khác nhau?
Cái đó phải xem thái độ có vui vẻ hay không.
Người kiên quyết giữ chặt đối phương, thái độ sẽ không vui vẻ; rõ
ràng đang nói chuyện yêu đương, nhưng xem ra thái độ u uất nặng nề.
Đối phương nhìn thấy thái độ u uất nặng nề đó, nghe thấy giọng nói u
uất nặng nề đó, đâm ra hoảng sợ mà bỏ chạy.
Khi bạn gọi điện thoại cho đối phương, giọng nói của bạn như thế
nào? Khi gặp gỡ đối phương, thái độ của bạn có u uất nặng nề hay
không? Trước khi đi gặp đối phương, bạn nhớ soi gương đấy! Chớ để
người ta có cảm giác bạn định giữ chặt họ!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 27
Trước khi gặp mặt,
hãy soi gương một chút

Hoàn toàn không phải vì bạn THEO ĐUỔI mà ĐỐI PHƯƠNG phải bỏ
chạy

Đối phương bỏ chạy vì thái độ u uất nặng nề của bạn
Có người khi thích một người nào đó, cứ theo đuổi quá độ khiến
người đó sợ hãi, phải bỏ chạy. Đối phương phải bỏ chạy thực ra không
phải tại bạn theo đuổi, mà là vì bạn cứ giữ chặt, không chịu buông đối
phương, khiến họ hoảng sợ.
Theo đuổi và giữ chặt rốt cuộc có gì khác nhau?
Cái đó phải xem thái độ có vui vẻ hay không.
Người kiên quyết giữ chặt đối phương, thái độ sẽ không vui vẻ; rõ
ràng đang nói chuyện yêu đương, nhưng xem ra thái độ u uất nặng nề.
Đối phương nhìn thấy thái độ u uất nặng nề đó, nghe thấy giọng nói u
uất nặng nề đó, đâm ra hoảng sợ mà bỏ chạy.
Khi bạn gọi điện thoại cho đối phương, giọng nói của bạn như thế
nào? Khi gặp gỡ đối phương, thái độ của bạn có u uất nặng nề hay
không? Trước khi đi gặp đối phương, bạn nhớ soi gương đấy! Chớ để
người ta có cảm giác bạn định giữ chặt họ!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 27
Trước khi gặp mặt,
hãy soi gương một chút

ĐỜI NGƯỜI cũng giống như chờ thang máy, thờ ơ chậm chạp cũng
chẳng sao

Đọc một cuốn sách, cũng có thể làm cho cuộc sống trở nên phong
phú
Trước khi thang máy tới, bạn sẽ làm gì?
Thời gian trước khi kết hôn, cũng giống như khi chờ thang máy.
Lần sau bạn hình thức để ý xem khi chờ thang máy, người khác làm
gì?
Có người sẽ nôn nóng nhìn số tầng thang máy dừng lại;
Có người tỏ vẻ thờ ơ;
Có người giở sách ra xem;
Có người thản nhiên tán chuyện với người bạn đi cùng;
Có người chờ lâu sốt ruột, liền bỏ ra đi bộ.
Còn bạn thì sao?
Cách chờ thang máy sẽ quyết định cuộc sống của bạn đấy.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 28
Khi chờ thang máy,
thờ ơ chậm chạp cũng chẳng sao

ĐỜI NGƯỜI cũng giống như chờ thang máy, thờ ơ chậm chạp cũng
chẳng sao

Đọc một cuốn sách, cũng có thể làm cho cuộc sống trở nên phong
phú
Trước khi thang máy tới, bạn sẽ làm gì?
Thời gian trước khi kết hôn, cũng giống như khi chờ thang máy.
Lần sau bạn hình thức để ý xem khi chờ thang máy, người khác làm
gì?
Có người sẽ nôn nóng nhìn số tầng thang máy dừng lại;
Có người tỏ vẻ thờ ơ;
Có người giở sách ra xem;
Có người thản nhiên tán chuyện với người bạn đi cùng;
Có người chờ lâu sốt ruột, liền bỏ ra đi bộ.
Còn bạn thì sao?
Cách chờ thang máy sẽ quyết định cuộc sống của bạn đấy.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 28
Khi chờ thang máy,
thờ ơ chậm chạp cũng chẳng sao

Khi tán róc với người khác, có phải chỉ toàn nói về QUÁ KHỨ?

Hãy xem hôm nay có gì cảm động, ngày mai có gì hi vọng
Bạn thử nhớ lại xem, hôm nay khi tán róc với người khác, đề tài câu
chuyện là gì? Chuyện quá khứ, hiện tại hay tương lai? Đề tài nào nhiều
hơn?
Nếu chỉ toàn nói về quá khứ, chứng tỏ bạn không hề sống với hiện
tại.
Dĩ nhiên, hoàn toàn không bảo là không được nhớ lại quá khứ.
Người đang ở trong tình huống nghiêm trọng, động một tí lại nói
“Hồi trước ấy à…” Cơ hồ chín chục phần trăm đề tài nói về quá khứ,
chẳng nhắc gì đến hiện tại hay tương lai.
Khi nói chuyện với nhau, người ta hay hỏi: “Hôm nay có chuyện gì
không?”, “Ngày mai sẽ làm gì?” “Ngày nghỉ tuần tới, chúng ta sẽ cùng đi
đâu nhé”.
Đừng để cho mình nhìn không thấy hôm nay và ngày mai.
Hãy xem hôm nay có gì cảm động, ngày mai có gì hi vọng!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 29
Hãy nói nhiều hơn
về hôm nay hoặc ngày mai

Khi tán róc với người khác, có phải chỉ toàn nói về QUÁ KHỨ?

Hãy xem hôm nay có gì cảm động, ngày mai có gì hi vọng
Bạn thử nhớ lại xem, hôm nay khi tán róc với người khác, đề tài câu
chuyện là gì? Chuyện quá khứ, hiện tại hay tương lai? Đề tài nào nhiều
hơn?
Nếu chỉ toàn nói về quá khứ, chứng tỏ bạn không hề sống với hiện
tại.
Dĩ nhiên, hoàn toàn không bảo là không được nhớ lại quá khứ.
Người đang ở trong tình huống nghiêm trọng, động một tí lại nói
“Hồi trước ấy à…” Cơ hồ chín chục phần trăm đề tài nói về quá khứ,
chẳng nhắc gì đến hiện tại hay tương lai.
Khi nói chuyện với nhau, người ta hay hỏi: “Hôm nay có chuyện gì
không?”, “Ngày mai sẽ làm gì?” “Ngày nghỉ tuần tới, chúng ta sẽ cùng đi
đâu nhé”.
Đừng để cho mình nhìn không thấy hôm nay và ngày mai.
Hãy xem hôm nay có gì cảm động, ngày mai có gì hi vọng!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 29
Hãy nói nhiều hơn
về hôm nay hoặc ngày mai

Ra sức TRÁNH XA người đàn ông mạo hiểm sẽ làm cho bạn cũng
biến thành một kẻ thực dụng bình thường

Xung quanh bạn có phải toàn là những người đàn ông không có
chút gì mạo hiểm?
Bạn có ra sức tránh xa người đàn ông mạo hiểm hay không?
Phụ nữ thích những người đàn ông trung niên thực dụng, phần lớn
là vì sống với những người đàn ông ấy sẽ an toàn hơn.
Người đàn ông không mạo hiểm quả thật có làm cho người ta yên
tâm hơn, nhưng đã thế thì bạn đừng có oán thán “Sao tôi chẳng có
được cuộc tình lãng mạn?” Bởi vì cuộc tình lãng mạn thường thường
gắn liền với sự mạo hiểm.
Xung quanh bạn toàn là những người đàn ông không có chút gì mạo
hiểm, thì bạn sẽ vĩnh viễn không cách gì trở thành một người phụ nữ
thật sự tốt. Nó sẽ làm cho bạn chỉ là một đứa bé, một kẻ thực dụng bình
thường mà thôi.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 30
Thử khiêu khích người đàn ông mạo hiểm

Ra sức TRÁNH XA người đàn ông mạo hiểm sẽ làm cho bạn cũng
biến thành một kẻ thực dụng bình thường

Xung quanh bạn có phải toàn là những người đàn ông không có
chút gì mạo hiểm?
Bạn có ra sức tránh xa người đàn ông mạo hiểm hay không?
Phụ nữ thích những người đàn ông trung niên thực dụng, phần lớn
là vì sống với những người đàn ông ấy sẽ an toàn hơn.
Người đàn ông không mạo hiểm quả thật có làm cho người ta yên
tâm hơn, nhưng đã thế thì bạn đừng có oán thán “Sao tôi chẳng có
được cuộc tình lãng mạn?” Bởi vì cuộc tình lãng mạn thường thường
gắn liền với sự mạo hiểm.
Xung quanh bạn toàn là những người đàn ông không có chút gì mạo
hiểm, thì bạn sẽ vĩnh viễn không cách gì trở thành một người phụ nữ
thật sự tốt. Nó sẽ làm cho bạn chỉ là một đứa bé, một kẻ thực dụng bình
thường mà thôi.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 30
Thử khiêu khích người đàn ông mạo hiểm

Bạn vào phòng riêng của ANH TA mà nghe điện thoại, sẽ khiến anh
ta hoảng sợ bỏ chạy

Trong phòng riêng của người bạn trai, chuông điện thoại reo vang.
Đúng lúc ấy anh ta đang rửa tay, bạn có vào đó nhấc điện thoại lên
nghe hộ hay không?
Nếu bạn làm thế, nhất định sẽ đánh mất cơ hội. Có thể bạn xuất
phát từ hảo tâm, nhưng hành động ấy lại khiến anh ta muốn giữ
khoảng cách với bạn.
Đối phương sở dĩ không thích bạn nghe điện thoại giùm, không
phải vì anh ta có bạn gái khác nhau, mà vì không gian riêng tư của anh
ta bị xâm phạm. Anh ta sẽ nghĩ: “Chưa kết hôn đã thế, thì lấy nhau rồi,
mình còn đâu không gian riêng tư nữa?” Vậy bạn hãy dành một không
gian riêng tư cho anh ta, kể cả sau ngày cưới.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 31
Đừng xâm phạm không gian riêng tư
của người bạn trai

Bạn vào phòng riêng của ANH TA mà nghe điện thoại, sẽ khiến anh
ta hoảng sợ bỏ chạy

Trong phòng riêng của người bạn trai, chuông điện thoại reo vang.
Đúng lúc ấy anh ta đang rửa tay, bạn có vào đó nhấc điện thoại lên
nghe hộ hay không?
Nếu bạn làm thế, nhất định sẽ đánh mất cơ hội. Có thể bạn xuất
phát từ hảo tâm, nhưng hành động ấy lại khiến anh ta muốn giữ
khoảng cách với bạn.
Đối phương sở dĩ không thích bạn nghe điện thoại giùm, không
phải vì anh ta có bạn gái khác nhau, mà vì không gian riêng tư của anh
ta bị xâm phạm. Anh ta sẽ nghĩ: “Chưa kết hôn đã thế, thì lấy nhau rồi,
mình còn đâu không gian riêng tư nữa?” Vậy bạn hãy dành một không
gian riêng tư cho anh ta, kể cả sau ngày cưới.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 31
Đừng xâm phạm không gian riêng tư
của người bạn trai

YÊU NHAU nghĩa là hai người cùng có hành động NGU NGỐC

Người yêu càng ngốc nghếch, bạn càng có dịp hưởng thụ tình yêu
Khi ngồi trên tàu xe, bạn có để ý thấy hai kẻ yêu nhau có những lời
lẽ và hành động ngu ngốc hay chăng?
Bạn có tự nhủ thầm: “Ta sẽ không ngớ ngẩn như họ!”
Yêu nhau nghĩa là hai người cùng có hành động ngu ngốc.
Có điều hành động ngu ngốc ấy lại rất đáng quí.
Họ hoàn toàn không chú ý đến sự bình phẩm của người khác.
Người đang yêu, bị người khác đánh giá là “người yêu ngu ngốc”, lại
chính là kẻ đang hạnh phúc.
Kẻ không thể có hành động ngu ngốc khi yêu, chẳng hiểu có thật
lòng yêu người khác hay không.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 32
Đừng coi thường người yêu ngốc nghếch

YÊU NHAU nghĩa là hai người cùng có hành động NGU NGỐC

Người yêu càng ngốc nghếch, bạn càng có dịp hưởng thụ tình yêu
Khi ngồi trên tàu xe, bạn có để ý thấy hai kẻ yêu nhau có những lời
lẽ và hành động ngu ngốc hay chăng?
Bạn có tự nhủ thầm: “Ta sẽ không ngớ ngẩn như họ!”
Yêu nhau nghĩa là hai người cùng có hành động ngu ngốc.
Có điều hành động ngu ngốc ấy lại rất đáng quí.
Họ hoàn toàn không chú ý đến sự bình phẩm của người khác.
Người đang yêu, bị người khác đánh giá là “người yêu ngu ngốc”, lại
chính là kẻ đang hạnh phúc.
Kẻ không thể có hành động ngu ngốc khi yêu, chẳng hiểu có thật
lòng yêu người khác hay không.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 32
Đừng coi thường người yêu ngốc nghếch

Nữ có tâm lý “THEO MẸ” nhiều hơn nam

Tình cảm mẹ con thân thiết khác với tâm lý “theo mẹ”
Bạn có thích người đàn ông cái gì cũng nghe “theo mẹ” hay chăng?
Chắc không có chị em nào thích người đàn ông cái gì cũng nghe
“theo mẹ”.
Số phụ nữ có tâm lý “theo mẹ” ngày càng nhiều. Phàm việc gì họ
cũng bàn với mẹ, không có mẹ đi cùng, họ không làm nổi việc gì hết.
Bạn không nên hỏi mẹ về chuyện tình yêu, không thể nghe mẹ để
lấy ai.
Nữ hoặc nam có tâm lý “theo mẹ”, đều làm cho người ta đau đầu.
Tình cảm mẹ con thân thiết hoàn toàn khác với tâm lý “theo mẹ”.
Một cô gái có tâm lý “theo mẹ”, cuối cùng lấy một chàng trai có tâm
lý “theo mẹ”, sẽ sinh ra một đứa con có tâm lý “theo mẹ”.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 33
Đừng dùng mẹ làm người thay thế,
Không nên có tâm lý “theo mẹ”

Nữ có tâm lý “THEO MẸ” nhiều hơn nam

Tình cảm mẹ con thân thiết khác với tâm lý “theo mẹ”
Bạn có thích người đàn ông cái gì cũng nghe “theo mẹ” hay chăng?
Chắc không có chị em nào thích người đàn ông cái gì cũng nghe
“theo mẹ”.
Số phụ nữ có tâm lý “theo mẹ” ngày càng nhiều. Phàm việc gì họ
cũng bàn với mẹ, không có mẹ đi cùng, họ không làm nổi việc gì hết.
Bạn không nên hỏi mẹ về chuyện tình yêu, không thể nghe mẹ để
lấy ai.
Nữ hoặc nam có tâm lý “theo mẹ”, đều làm cho người ta đau đầu.
Tình cảm mẹ con thân thiết hoàn toàn khác với tâm lý “theo mẹ”.
Một cô gái có tâm lý “theo mẹ”, cuối cùng lấy một chàng trai có tâm
lý “theo mẹ”, sẽ sinh ra một đứa con có tâm lý “theo mẹ”.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 33
Đừng dùng mẹ làm người thay thế,
Không nên có tâm lý “theo mẹ”

Anh ta đã đính hôn với CÔ GÁI khác, bạn cũng chẳng phải vì thế mà
giận dỗi

Chín phần mười là tình hình sẽ CHUYỂN BIẾN tốt
Người mà bạn yêu say đắm đã đi đính hôn với người khác, bạn sẽ
làm thế nào?
Bạn sẽ giận dỗi nhiếc móc anh ta, tiện tay quật ngã anh ta chăng?
Ấy, xin chớ làm như vậy!
Dẫu quan hệ giữa bạn với anh ta đã hỏng đến chín phần mười, bạn
hãy cứ tin là tình hình sẽ chuyển biến tốt, cứ tiếp tục làm một cô gái tử
tế, chín chắn như cũ. Bởi vì sau khi đính hôn với người khác, anh ta
nhất định sẽ tự hỏi: “Làm thế này có tốt hay không nhỉ?” Tâm trạng bất
an ấy, nam hay nữ đều có cả. Và nó chỉ có lợi cho bạn mà thôi.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 34
Cứ đánh cuộc là tình hình
sẽ chuyển biến tốt

Anh ta đã đính hôn với CÔ GÁI khác, bạn cũng chẳng phải vì thế mà
giận dỗi

Chín phần mười là tình hình sẽ CHUYỂN BIẾN tốt
Người mà bạn yêu say đắm đã đi đính hôn với người khác, bạn sẽ
làm thế nào?
Bạn sẽ giận dỗi nhiếc móc anh ta, tiện tay quật ngã anh ta chăng?
Ấy, xin chớ làm như vậy!
Dẫu quan hệ giữa bạn với anh ta đã hỏng đến chín phần mười, bạn
hãy cứ tin là tình hình sẽ chuyển biến tốt, cứ tiếp tục làm một cô gái tử
tế, chín chắn như cũ. Bởi vì sau khi đính hôn với người khác, anh ta
nhất định sẽ tự hỏi: “Làm thế này có tốt hay không nhỉ?” Tâm trạng bất
an ấy, nam hay nữ đều có cả. Và nó chỉ có lợi cho bạn mà thôi.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 34
Cứ đánh cuộc là tình hình
sẽ chuyển biến tốt

Nếu có thể thuận lợi VÀO ĐƯỢC máy tính của Thượng đế, cuộc đời
coi như đã THÀNH CÔNG

Mật mã ở ngay trước mắt bạn
Trên phim, ta thường thấy cảnh có người muốn đọc tư liệu trong
máy tính của người khác. Nhân vật chưa biết mật mã thế nào, phải mày
mò chán mới tìm ra mật mã. Lúc ấy nhân vật sẽ vui sướng reo lên
“Xong rồi!”
Thực ra, cuộc đời giống như tìm kiếm mật mã. Sau khi khởi động
các mối liên tưởng, tìm ra mật mã, cuộc đời trong giây lát sẽ hiện ra.
Cuộc đời thực ra giống như trò chơi liên tưởng.
Mật mã thông thường chỉ là mấy con số hết sức bình thường, người
tìm ra rồi thường thốt lên kinh ngạc: “Thì ra quá đơn giản, sao mình
nghĩ mãi không ra!”
Mật mã khởi động cuộc đời, nó ở ngay trước mắt bạn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 35
Hãy bắt tay tìm mật mã trước mắt mình

Nếu có thể thuận lợi VÀO ĐƯỢC máy tính của Thượng đế, cuộc đời
coi như đã THÀNH CÔNG

Mật mã ở ngay trước mắt bạn
Trên phim, ta thường thấy cảnh có người muốn đọc tư liệu trong
máy tính của người khác. Nhân vật chưa biết mật mã thế nào, phải mày
mò chán mới tìm ra mật mã. Lúc ấy nhân vật sẽ vui sướng reo lên
“Xong rồi!”
Thực ra, cuộc đời giống như tìm kiếm mật mã. Sau khi khởi động
các mối liên tưởng, tìm ra mật mã, cuộc đời trong giây lát sẽ hiện ra.
Cuộc đời thực ra giống như trò chơi liên tưởng.
Mật mã thông thường chỉ là mấy con số hết sức bình thường, người
tìm ra rồi thường thốt lên kinh ngạc: “Thì ra quá đơn giản, sao mình
nghĩ mãi không ra!”
Mật mã khởi động cuộc đời, nó ở ngay trước mắt bạn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 35
Hãy bắt tay tìm mật mã trước mắt mình

ĐỐI PHƯƠNG sở dĩ cứ muốn khoe khoang với bạn là vì bạn không
để ý nghe đối phương KHOE KHOANG

Bạn có chịu kiên nhẫn nghe kẻ khác khoe khoang với bạn hay
chăng?
Bạn có dùng câu “vẫn bài ca ấy” để ngắt lời đối phương hay không?
Dù bạn đã nghe mấy lần rồi, nên nhớ vẫn cần khen ngợi đối
phương.
Như vậy đối phương cũng sẽ đối xử thân thiện với bạn.
Tỉ dụ có con mèo bắt được con chim nhỏ, tha đến trước mặt bạn.
Bạn có trách mắng con mèo hay không?
Điều nên làm là khen con mèo giỏi, nhưng bảo nó lần sau đừng bắt
chim non nữa. Con mèo được khen, cảm thấy sung sướng, không đi bắt
chim nhỏ nữa. Nếu nó chưa được bạn khen, thì nó còn tiếp tục hành
động cũ. Một kẻ thích khoe khoang cũng giống như con mèo bắt chim
về khoe với chủ vậy. Chỉ vì bạn không chịu khen họ, nên họ cứ không
ngừng khoe khoang với bạn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 36
Không nên tiếc lời khen ngợi
điều gì đáng tự hào của đối phương

ĐỐI PHƯƠNG sở dĩ cứ muốn khoe khoang với bạn là vì bạn không
để ý nghe đối phương KHOE KHOANG

Bạn có chịu kiên nhẫn nghe kẻ khác khoe khoang với bạn hay
chăng?
Bạn có dùng câu “vẫn bài ca ấy” để ngắt lời đối phương hay không?
Dù bạn đã nghe mấy lần rồi, nên nhớ vẫn cần khen ngợi đối
phương.
Như vậy đối phương cũng sẽ đối xử thân thiện với bạn.
Tỉ dụ có con mèo bắt được con chim nhỏ, tha đến trước mặt bạn.
Bạn có trách mắng con mèo hay không?
Điều nên làm là khen con mèo giỏi, nhưng bảo nó lần sau đừng bắt
chim non nữa. Con mèo được khen, cảm thấy sung sướng, không đi bắt
chim nhỏ nữa. Nếu nó chưa được bạn khen, thì nó còn tiếp tục hành
động cũ. Một kẻ thích khoe khoang cũng giống như con mèo bắt chim
về khoe với chủ vậy. Chỉ vì bạn không chịu khen họ, nên họ cứ không
ngừng khoe khoang với bạn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 36
Không nên tiếc lời khen ngợi
điều gì đáng tự hào của đối phương

Say mê QUÁ MỨC thì lại giống như ngược đãi Chớ coi người
yêu như đồ vật đáng say mê

Bạn có say mê quá mức đồ vật gì không?
đó.

Có kẻ không có người yêu, nên dồn toàn bộ tình cảm cho một thứ gì

Nếu say mê quá mức một thứ gì đó, thì rất khó có cơ hội gặp gỡ
tình cờ, bởi vì sẽ cảm thấy người yêu phiền phức hơn thứ mà mình say
mê quá nhiều, thành thử chẳng thiết người yêu nữa.
Say mê cái gì đó không phải là điều xấu, nhưng không nên say mê
quá mức, bởi vì say mê quá mức thì lại giống như ngược đãi.
Người say mê quá mức khi có người yêu sẽ say mê quá mức người
yêu; sau khi kết hôn sẽ say mê quá mức người bạn đời; khi có con, sẽ
say mê quá mức con cái.
Cách say mê đồ vật thì cũng giống như cách say mê con người vậy.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 37
Có thể coi vật mình say mê như người yêu,
nhưng không thể coi người yêu như đồ vật đáng say mê

Say mê QUÁ MỨC thì lại giống như ngược đãi Chớ coi người
yêu như đồ vật đáng say mê

Bạn có say mê quá mức đồ vật gì không?
đó.

Có kẻ không có người yêu, nên dồn toàn bộ tình cảm cho một thứ gì

Nếu say mê quá mức một thứ gì đó, thì rất khó có cơ hội gặp gỡ
tình cờ, bởi vì sẽ cảm thấy người yêu phiền phức hơn thứ mà mình say
mê quá nhiều, thành thử chẳng thiết người yêu nữa.
Say mê cái gì đó không phải là điều xấu, nhưng không nên say mê
quá mức, bởi vì say mê quá mức thì lại giống như ngược đãi.
Người say mê quá mức khi có người yêu sẽ say mê quá mức người
yêu; sau khi kết hôn sẽ say mê quá mức người bạn đời; khi có con, sẽ
say mê quá mức con cái.
Cách say mê đồ vật thì cũng giống như cách say mê con người vậy.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 37
Có thể coi vật mình say mê như người yêu,
nhưng không thể coi người yêu như đồ vật đáng say mê

Người không vào bếp không thể nào CẢM NHẬN niềm vui thú của
người nấu ăn

Hãy tự nấu thử món ăn, bạn sẽ hiểu vị ngon của món ăn
Bạn đã nấu thử món vịt tần hay chưa?
Nhiều người rất thích ăn ngon, nhưng tự mình không biết nấu ăn.
Người không biết nấu ăn, cứ thử nấu vài món ăn đơn giản nhất xem
sao.
Dù chỉ nấu thử món ăn đơn giản, chỉ cần vui vẻ nấu thử xem sao,
bạn cũng sẽ hiểu được yếu tố bí ẩn bất ngờ của nó. Lần sau khi ăn món
đó, bạn sẽ để ý xem người đầu bếp nấu món ấy như thế nào mà ngon
đến vậy, mới cảm nhận được cố gắng và tài nghệ của người đầu bếp.
Chỉ khi tự mình nấu thử, mới có thể cảm nhận niềm vui thú của
người tự nấu ăn cho mình.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 38
Hãy tự nấu thử món vịt tần

Người không vào bếp không thể nào CẢM NHẬN niềm vui thú của
người nấu ăn

Hãy tự nấu thử món ăn, bạn sẽ hiểu vị ngon của món ăn
Bạn đã nấu thử món vịt tần hay chưa?
Nhiều người rất thích ăn ngon, nhưng tự mình không biết nấu ăn.
Người không biết nấu ăn, cứ thử nấu vài món ăn đơn giản nhất xem
sao.
Dù chỉ nấu thử món ăn đơn giản, chỉ cần vui vẻ nấu thử xem sao,
bạn cũng sẽ hiểu được yếu tố bí ẩn bất ngờ của nó. Lần sau khi ăn món
đó, bạn sẽ để ý xem người đầu bếp nấu món ấy như thế nào mà ngon
đến vậy, mới cảm nhận được cố gắng và tài nghệ của người đầu bếp.
Chỉ khi tự mình nấu thử, mới có thể cảm nhận niềm vui thú của
người tự nấu ăn cho mình.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 38
Hãy tự nấu thử món vịt tần

TRANG ĐIỂM đẹp rồi, có cần trang điểm thêm hay không?

Người biết gỡ bỏ trang sức mới đúng là người biết trang điểm
Mỗi người đều nên học cách trang điểm. Có điều phải làm thế nào
phát triển kỹ thuật trang điểm?
Về đến nhà, bạn có gỡ bỏ mọi trang sức, rửa sạch son phấn trên
mặt hay chăng?
Người biết cách trang điểm, nhất định sẽ trả lời có.
Cứ xem một phụ nữ gỡ bỏ trang điểm như thế nào, sẽ biết người ấy
có biết cách trang điểm hay không.
Không rửa sạch son phấn trên mặt, da mặt sẽ ngày càng bị tổn hại.
Không rửa sạch son phấn cũ trên mặt, không thể nào trang điểm
mới cho đẹp.
Đừng quá coi trọng việc trang điểm, hãy học cách gỡ bỏ mọi trang
sức, trang điểm.
Như thế chẳng những làm cho nước da sáng đẹp, mà kỹ thuật trang
điểm cũng sẽ tiến bộ hơn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 39
Về đến nhà hãy gỡ bỏ mọi trang sức

TRANG ĐIỂM đẹp rồi, có cần trang điểm thêm hay không?

Người biết gỡ bỏ trang sức mới đúng là người biết trang điểm
Mỗi người đều nên học cách trang điểm. Có điều phải làm thế nào
phát triển kỹ thuật trang điểm?
Về đến nhà, bạn có gỡ bỏ mọi trang sức, rửa sạch son phấn trên
mặt hay chăng?
Người biết cách trang điểm, nhất định sẽ trả lời có.
Cứ xem một phụ nữ gỡ bỏ trang điểm như thế nào, sẽ biết người ấy
có biết cách trang điểm hay không.
Không rửa sạch son phấn trên mặt, da mặt sẽ ngày càng bị tổn hại.
Không rửa sạch son phấn cũ trên mặt, không thể nào trang điểm
mới cho đẹp.
Đừng quá coi trọng việc trang điểm, hãy học cách gỡ bỏ mọi trang
sức, trang điểm.
Như thế chẳng những làm cho nước da sáng đẹp, mà kỹ thuật trang
điểm cũng sẽ tiến bộ hơn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 39
Về đến nhà hãy gỡ bỏ mọi trang sức

Học cách TRỪ MA ám, khi cãi nhau với người, vận dụng cách đó trừ
ma

Bạn có biết pháp thuật học trừ ma của pháp sư hay không?
Khi bạn cãi nhau với đối phương, bạn và đối phương dường như
đều bị ma ám vậy.
Cho nên, bạn cần học cách đặc biệt trừ ma ám.
Khi đôi bên sắp cãi nhau, hoặc bạn định mở miệng làm tổn thương
đối phương, bạn phải lập tức tự nhắc mình: Ôi, mình bị ma ám mất rồi.
Tiếp đó phải bắt đầu thực hiện cách trừ ma. Trừ ma ám xong xuôi,
hai người hãy cùng nhau đi ăn một món ngon gì đó, ma ám sẽ bị tiêu
diệt hoàn toàn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 40
Hãy học cách trừ ma ám

Học cách TRỪ MA ám, khi cãi nhau với người, vận dụng cách đó trừ
ma

Bạn có biết pháp thuật học trừ ma của pháp sư hay không?
Khi bạn cãi nhau với đối phương, bạn và đối phương dường như
đều bị ma ám vậy.
Cho nên, bạn cần học cách đặc biệt trừ ma ám.
Khi đôi bên sắp cãi nhau, hoặc bạn định mở miệng làm tổn thương
đối phương, bạn phải lập tức tự nhắc mình: Ôi, mình bị ma ám mất rồi.
Tiếp đó phải bắt đầu thực hiện cách trừ ma. Trừ ma ám xong xuôi,
hai người hãy cùng nhau đi ăn một món ngon gì đó, ma ám sẽ bị tiêu
diệt hoàn toàn.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 40
Hãy học cách trừ ma ám

Khi sống độc thân không ĐỌC SÁCH, suốt đời sẽ không đọc sách

Sau này lấy một anh không đọc sách, sẽ sinh ra một đứa con không
biết đọc sách nốt
Tháng này trừ tạp chí, bạn đọc được mấy cuốn sách?
Từ đầu năm đến giờ, bạn đọc được mấy cuốn sách? Đọc xong, nếu
định tặng sách cho ai đó, bạn sẽ tặng cuốn sách nào?
Chỉ khi sống độc thân, mới có thể tận hưởng cái thú đọc sách, chứ
sau khi kết hôn, thời gian đọc sách sẽ ngày một ít dần.
Khi sống độc thân không đọc sách, suốt đời sẽ không đọc sách.
Sau này bạn lấy một anh không đọc sách, sẽ sinh ra một đứa con
không biết đọc sách nốt. Vậy hãy cố mà đọc sách, càng đọc nhiều càng
tốt!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 41
Hãy đến hiệu sách nhiều hơn

Khi sống độc thân không ĐỌC SÁCH, suốt đời sẽ không đọc sách

Sau này lấy một anh không đọc sách, sẽ sinh ra một đứa con không
biết đọc sách nốt
Tháng này trừ tạp chí, bạn đọc được mấy cuốn sách?
Từ đầu năm đến giờ, bạn đọc được mấy cuốn sách? Đọc xong, nếu
định tặng sách cho ai đó, bạn sẽ tặng cuốn sách nào?
Chỉ khi sống độc thân, mới có thể tận hưởng cái thú đọc sách, chứ
sau khi kết hôn, thời gian đọc sách sẽ ngày một ít dần.
Khi sống độc thân không đọc sách, suốt đời sẽ không đọc sách.
Sau này bạn lấy một anh không đọc sách, sẽ sinh ra một đứa con
không biết đọc sách nốt. Vậy hãy cố mà đọc sách, càng đọc nhiều càng
tốt!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 41
Hãy đến hiệu sách nhiều hơn

Biết lắng nghe khác với việc trầm mặc ít nói

Khi xem kịch, hãy chú ý đến diễn xuất của diễn viên đang nghe
người khác nói
Khi xem kịch, bạn chú ý đến diễn xuất của người diễn viên đang
nói, hay là của người diễn viên đang nghe người khác nói?
Biết lắng nghe khác với việc trầm mặc ít nói.
Một người biết lắng nghe, nhất định sẽ có phản ứng trước lời nói
của đối phương. Phù hợp ấy bao gồm không chỉ câu trả lời, mà còn
tiếng cười, tiếng thở dài, các thể hiện cảm xúc khác nhau. Một diễn viên
ưu tú, khi nghe đối phương nói, sự thể hiện cảm xúc sẽ vô cùng phong
phú. Người biết lắng nghe và thể hiện buồn vui giận hờn… phải có óc
tưởng tượng và sự nhậy cảm rất đặc biệt.
Lần sau đi xem kịch, bạn hãy để ý xem người diễn viên đang nghe
người khác nói thể hiện các cảm xúc khác nhau như thế nào.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 42
Khi xem kịch, hãy chú ý đến diễn xuất
của diễn viên đang nghe người khác nói

Biết lắng nghe khác với việc trầm mặc ít nói

Khi xem kịch, hãy chú ý đến diễn xuất của diễn viên đang nghe
người khác nói
Khi xem kịch, bạn chú ý đến diễn xuất của người diễn viên đang
nói, hay là của người diễn viên đang nghe người khác nói?
Biết lắng nghe khác với việc trầm mặc ít nói.
Một người biết lắng nghe, nhất định sẽ có phản ứng trước lời nói
của đối phương. Phù hợp ấy bao gồm không chỉ câu trả lời, mà còn
tiếng cười, tiếng thở dài, các thể hiện cảm xúc khác nhau. Một diễn viên
ưu tú, khi nghe đối phương nói, sự thể hiện cảm xúc sẽ vô cùng phong
phú. Người biết lắng nghe và thể hiện buồn vui giận hờn… phải có óc
tưởng tượng và sự nhậy cảm rất đặc biệt.
Lần sau đi xem kịch, bạn hãy để ý xem người diễn viên đang nghe
người khác nói thể hiện các cảm xúc khác nhau như thế nào.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 42
Khi xem kịch, hãy chú ý đến diễn xuất
của diễn viên đang nghe người khác nói

Không thể luyện tập trước mặt mọi người vì quá để ý đến THÁI
ĐỘ của người khác đối với mình

Bạn có cảm thấy ngượng ngập khi đọc diễn cảm trước mặt người
khác hay không? Cái việc đó giống như một cậu học trò trước ngày thi
cố giả vờ xem tivi, chứ không phải đang ôn tập vậy.
Một diễn viên mới vào nghề trong thời gian chờ biểu diễn, sẽ không
luyện tập trước mặt mọi người, trong khi một diễn viên lành nghề vẫn
luyện tập như thường. Người không dám luyện tập trước mặt mọi
người, là vì quá để ý đến thái độ của người khác đối với mình. Còn
người dám luyện tập trước mặt mọi người, mới có thể nhanh chóng
trưởng thành.
Người dám cố gắng trước mặt mọi người, lúc người khác không
nhìn thấy nhất định cũng sẽ lặng lẽ cố gắng. Bởi thế, trước mặt mọi
người đừng giả bộ mình không cố gắng.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 43
Trước mặt mọi người,
cứ đường hoàng mà luyện tập

Không thể luyện tập trước mặt mọi người vì quá để ý đến THÁI
ĐỘ của người khác đối với mình

Bạn có cảm thấy ngượng ngập khi đọc diễn cảm trước mặt người
khác hay không? Cái việc đó giống như một cậu học trò trước ngày thi
cố giả vờ xem tivi, chứ không phải đang ôn tập vậy.
Một diễn viên mới vào nghề trong thời gian chờ biểu diễn, sẽ không
luyện tập trước mặt mọi người, trong khi một diễn viên lành nghề vẫn
luyện tập như thường. Người không dám luyện tập trước mặt mọi
người, là vì quá để ý đến thái độ của người khác đối với mình. Còn
người dám luyện tập trước mặt mọi người, mới có thể nhanh chóng
trưởng thành.
Người dám cố gắng trước mặt mọi người, lúc người khác không
nhìn thấy nhất định cũng sẽ lặng lẽ cố gắng. Bởi thế, trước mặt mọi
người đừng giả bộ mình không cố gắng.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 43
Trước mặt mọi người,
cứ đường hoàng mà luyện tập

Qua việc in chụp ảnh, có thể nhận ra CÁ TÍNH

Cơ hội bày ra vô số trong buồng in chụp ảnh
Khi bạn nhờ người khác rửa ảnh giúp bạn, có thể nhận ra cá tính
của người đó.
Có người sẽ nghĩ Có gì đáng kể đâu, chỉ là rửa ảnh giúp người khác
thôi mà! Thế là đem phim đi rửa ảnh, và chẳng được cái ảnh nào trông
ra hồn. Người như thế nghe được tin gì qua miệng người khác nói, sẽ
kể lại ba hoa thiên địa, tựa hồ chính anh ta tận mắt chứng kiến không
bằng.
Rửa ảnh, muốn có ảnh đẹp, phải dày công.
Ảnh in ra, độ đậm nhạt không đều nhau, là vì chỉ dựa vào thao tác
tự động điều chỉnh. Người như thế khi làm việc sẽ đùn đẩy trách nhiệm
cho người khác.
Một người từ công việc rửa ảnh, nếu để ý sẽ phát hiện việc đó có
những bí ẩn diệu kỳ, nhất định sẽ có thể nắm bắt cơ hội.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 44
Hãy vui vẻ tiếp nhận công việc in chụp ảnh

Qua việc in chụp ảnh, có thể nhận ra CÁ TÍNH

Cơ hội bày ra vô số trong buồng in chụp ảnh
Khi bạn nhờ người khác rửa ảnh giúp bạn, có thể nhận ra cá tính
của người đó.
Có người sẽ nghĩ Có gì đáng kể đâu, chỉ là rửa ảnh giúp người khác
thôi mà! Thế là đem phim đi rửa ảnh, và chẳng được cái ảnh nào trông
ra hồn. Người như thế nghe được tin gì qua miệng người khác nói, sẽ
kể lại ba hoa thiên địa, tựa hồ chính anh ta tận mắt chứng kiến không
bằng.
Rửa ảnh, muốn có ảnh đẹp, phải dày công.
Ảnh in ra, độ đậm nhạt không đều nhau, là vì chỉ dựa vào thao tác
tự động điều chỉnh. Người như thế khi làm việc sẽ đùn đẩy trách nhiệm
cho người khác.
Một người từ công việc rửa ảnh, nếu để ý sẽ phát hiện việc đó có
những bí ẩn diệu kỳ, nhất định sẽ có thể nắm bắt cơ hội.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 44
Hãy vui vẻ tiếp nhận công việc in chụp ảnh

Thượng đế cũng có lần chuyển nhầm thư bảo đảm

Hãy báo cho đối phương biết họ fax nhầm địa chỉ, THƯỢNG ĐẾ sẽ
ban thưởng cho bạn
Nếu có người fax nhầm địa chỉ cho bạn, bạn sẽ làm thế nào?
Bạn có báo ngay cho đối phương biết hay không?
Gọi điện thoại cho một người không quen biết, đúng là một việc
chẳng có gì thú vị, song nó lại đem cơ hội đến cho bạn.
Bạn đã bao giờ gửi thư bảo đảm hoặc bản fax cho một người có ý
nghĩa quan trọng đối với bạn, mà đối phương chậm trả lời hay chưa?
Thư hoặc fax gửi đến bạn có khi nhầm địa chỉ.
Hãy báo cho đối phương biết họ fax nhầm địa chỉ, Thượng đế sẽ
ban thưởng cho bạn. Đối phương chậm trả lời, có thể vì fax của bạn
không đến được tay họ, còn thư bảo đảm thì nhầm lẫn đâu đó ở bưu
cục.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 45
Khi nhận một bản fax gửi nhầm địa chỉ,
hãy lập tức báo cho đối phương biết

Thượng đế cũng có lần chuyển nhầm thư bảo đảm

Hãy báo cho đối phương biết họ fax nhầm địa chỉ, THƯỢNG ĐẾ sẽ
ban thưởng cho bạn
Nếu có người fax nhầm địa chỉ cho bạn, bạn sẽ làm thế nào?
Bạn có báo ngay cho đối phương biết hay không?
Gọi điện thoại cho một người không quen biết, đúng là một việc
chẳng có gì thú vị, song nó lại đem cơ hội đến cho bạn.
Bạn đã bao giờ gửi thư bảo đảm hoặc bản fax cho một người có ý
nghĩa quan trọng đối với bạn, mà đối phương chậm trả lời hay chưa?
Thư hoặc fax gửi đến bạn có khi nhầm địa chỉ.
Hãy báo cho đối phương biết họ fax nhầm địa chỉ, Thượng đế sẽ
ban thưởng cho bạn. Đối phương chậm trả lời, có thể vì fax của bạn
không đến được tay họ, còn thư bảo đảm thì nhầm lẫn đâu đó ở bưu
cục.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 45
Khi nhận một bản fax gửi nhầm địa chỉ,
hãy lập tức báo cho đối phương biết

Càng cố làm cho mình ăn ảnh, thì ảnh chụp càng XẤU

Thể hiện tình cảm tự nhiên sẽ làm cho ảnh mình đẹp nhất
Bạn có cảm thấy mình chụp không ăn ảnh?
Hầu như không ai cho rằng mình chụp ăn ảnh. Vậy phải làm như
thế nào ảnh mình chụp mới đẹp?
Cách làm như sau: đừng cố làm cho mình ăn ảnh, càng cố gắng, thì
các cơ trên mặt càng căng thẳng, thể hiện cảm xúc càng cứng nhắc, ảnh
chụp ra càng không đẹp.
Trước ống kính máy ảnh, cứ thể hiện tình cảm một cách tự nhiên
như khi soi gương là được.
Thể hiện tình cảm tự nhiên, thoải mái sẽ làm cho ảnh mình đẹp
nhất. Nghề người mẫu càng phải như thế.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 46
Chờ lúc tự nhiên nhất,
hãy bấm máy chụp ảnh

Càng cố làm cho mình ăn ảnh, thì ảnh chụp càng XẤU

Thể hiện tình cảm tự nhiên sẽ làm cho ảnh mình đẹp nhất
Bạn có cảm thấy mình chụp không ăn ảnh?
Hầu như không ai cho rằng mình chụp ăn ảnh. Vậy phải làm như
thế nào ảnh mình chụp mới đẹp?
Cách làm như sau: đừng cố làm cho mình ăn ảnh, càng cố gắng, thì
các cơ trên mặt càng căng thẳng, thể hiện cảm xúc càng cứng nhắc, ảnh
chụp ra càng không đẹp.
Trước ống kính máy ảnh, cứ thể hiện tình cảm một cách tự nhiên
như khi soi gương là được.
Thể hiện tình cảm tự nhiên, thoải mái sẽ làm cho ảnh mình đẹp
nhất. Nghề người mẫu càng phải như thế.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 46
Chờ lúc tự nhiên nhất,
hãy bấm máy chụp ảnh

Muốn ĐƯỢC khen ngợi, hãy KHEN ngợi người khác trước

Không muốn người khác nói xấu mình, thì đừng nói xấu người ta
trước
Bạn thích được khen ngợi, hay là thích bị người ta nói xấu sau
lưng?
Ai cũng muốn được người ta khen ngợi. Không ai thích bị nói xấu.
Bạn khen ngợi người khác bao nhiêu lần, người khác sẽ khen ngợi
bạn bấy nhiêu lần. Cũng vậy, bạn nói xấu người ta bao nhiêu lần, người
ta sẽ nói xấu bạn bấy nhiêu lần.
Cho nên hãy khen ngợi người ta trước, và đừng nói xấu người ta.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 47
Hãy công khai khen ngợi người khác
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Hãy công khai khen ngợi người khác

Hãy ỦNG HỘ sự thay đổi của bạn bè

Người có thể ủng hộ sự thay đổi của bạn bè, nhất định cũng có
khả năng tự thay đổi
Bạn bè kết hôn, bạn có mừng thầm cho họ hay chăng?
Hay là bạn cho rằng họ đã phản bội bạn?
Cũng chỉ có người cho rằng đối phương đã phản bội mình, khi đối
phương đòi ly hôn, mới hỏi lại một câu đầy mâu thuẫn Vì sao?
Đối với sự thay đổi của người khác, hãy có thái độ như với sự thay
đổi của chính mình, tức là hãy vui vẻ ủng hộ. Chứ đừng nói Trước kia
anh không phải loại người như thế này. Gặp người xin từ chức, bạn hãy
ủng hộ họ; gặp người quyết định ly hôn, cũng cứ ủng hộ họ.
Đối với việc gì người ta không làm được, người ta sẽ cảm thấy khó
chịu.
Người có thể ủng hộ sự thay đổi của bạn bè, nhất định cũng có khả
năng tự thay đổi.
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Gặp người xin từ chức, hãy ủng hộ họ
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Gặp người xin từ chức, hãy ủng hộ họ

Đời người giống như việc CHỌN DÙ

Hãy giương thử nhiều chiếc dù, cho đến khi chọn được chiếc vừa ý
mới thôi
Bạn có chiếc dù vừa ý hay không?
Nếu không, thì hãy đi mua một chiếc! Khi mua, bạn đừng để ý đến
giá cả, mà cắn răng sẵn sàng chấp nhận giá cao.
Trước khi chọn được chiếc dù vừa ý, bạn phải giương thử nhiều
chiếc dù, cho đến khi chọn được chiếc vừa ý mới thôi. Chiếc dù ấy bạn
quí đến mức khi nằm ngủ cũng muốn ôm nó vào lòng.
Điều quan trọng nhất là trước khi hoàn toàn vừa ý, cái dù nào bạn
cũng giương thử xem sao, gọi là tuyển chọn. Thực ra, tuyển chọn là
một việc rất tốn sức, nếu không kiên nhẫn, sẽ không được hưởng thụ
đời người.
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 49
Đến cửa hàng giương thử ba chục chiếc dù,
sẽ có kinh nghiệm chọn dù
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sẽ có kinh nghiệm chọn dù

Làm như thế nhằm MỤC ĐÍCH gì?

Đáp án chỉ có một: cốt để tự mình thay đổi diện mạo
Có kẻ trốn tránh cảnh sát truy nã, phải cải trang. Sau khi hắn cải
trang, mọi người xung quanh hắn đều bảo hắn là người tốt. Hắn cố ý
cải trang làm người lương thiện để che mắt mọi người đã đành, song
chính vì cải trang mà hắn biến thành một người tử tế, vui vẻ. Nếu hắn
cải trang trước khi phạm tội, không chừng hắn sẽ không đi phạm tội
cũng nên.
Dù không cải trang, chỉ thay đổi diện mạo bên ngoài một chút cho
đẹp thêm, cho đỡ béo mập, lắm khi cũng kéo luôn theo sự thay đổi nội
tâm. Người ta thường tái sinh chỉ vì một cơ duyên nho nhỏ.
Có lòng tự tin, hoàn toàn có thể tự mình thay đổi cuộc đời.
Nếu có ai hỏi bạn: Làm như thế nhằm mục đích gì? Đáp án chỉ có
một: cốt để tự mình thay đổi diện mạo!
Vì ngày mai hãy làm việc thứ 50
Nếu muốn tự mình thay đổi diện mạo,
hãy mạnh dạn mà làm
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Lời bạt

Thời gian trước khi KẾT HÔN
hoàn toàn không phải là lúc chuẩn bị
Không có bất cứ khoảng thời gian nào quí giá bằng thời gian trước
khi kết hôn.
Mà bạn sử dụng khoảng thời gian này như thế nào, sẽ quyết định
cuộc đời tương lai.
Trong khoảng thời gian trước khi kết hôn, mỗi cá nhân hoàn toàn
không có điểm gì khác nhau đáng kể.
Nhưng có người sử dụng nó một cách có ý nghĩa.
Có người chỉ chờ đợi lúc thời gian ấy đến.
Thử nghĩ xem, trong lúc chờ đợi, có bao nhiêu việc có thể làm.
Nào, ta hình thức bắt tay thực hiện, không cần vội vã, cứ ung dung
thong thả mà làm!
Năm mươi việc cần làm kể trong sách này, không chỉ trước khi kết
hôn, mà còn là những việc bạn nên làm trong suốt cuộc đời.
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