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બીજા લોકો તમારા દોષ દેખાડે તો તમે અસ્વસ્થ થઇ જાવ
 છો? તેઓ તમારી જાતને સધુારવામા તમને મદદ કરે છે 
 



ઇશ્વરની અવવરત પ્રાથાના કરવાથી તમે શ ુબોલવુું,
ક્યારે બોલવુું અને કેમ બોલવુું તે વશખશો 

 



દરેક વસ્તનુી ઉજળી- 
સારી બાજુ જુવો.વનરાશ ના થાવ.આશાવાદી અને 
આનુંદી બનો.આથી તમને શાુંવત મળશે 
 



તમારા ઉપર ઇશ્વરની કૃપા છે તે માટે તમે એના સદૈવ 
આભારી રહશેો તો તમે શાવતથી છલકાઇ જશો. 

 



સાચી મિત્રતા એ તો એક છોડ જેવી છે જે ધીિેથી વધે છે .

પછી મવરાટ વકૃ્ષ થઈ જીવનભર તેની શીતળ છાાંયા આપે છે. 



કલાઉટ મેમેટે કહ્ુું છે કે ‘વમત્રો તરબચૂ 
જેવા હોય છે .કારણ શુું? કારણકે, ઉત્તમને 
શોધવા બધાનો સ્વાદ ચાખવો પડે છે. 



િહાન મવચારક સોકે્રટીસે પણ કહ્યાં છે કે ‘મિત્ર બનાવતા પહલેા સો 
વખત મવચારો અને મિત્ર બનાવ્યા પછી તેને કાયિ િાટે ટકાવી રાખો.’ 



ખલલલ જજબ્રાને કહ્ુું છે કે, ‘જેની સાથે તમે મોજ માણી હોય તેને તમે કદાચ 
ભલૂી જાઓ, પણ જેની સાથે તમે આંસ ુસાયાા હોય તેને હરલિજ ના ભલૂતા. 



એક અંતરુંિ વમત્ર બનાવો - જે તમારા દુુઃખમા સહભાિી થશે. 

 



લચિંતા ચીતા સમાન છે, લચિંતા છોડી દો - માનસીક શક્તત હરી લે છે. 
 



ઇર્ાા ન કરો - સિય અને શક્તતનો વ્યય થાય છે. 
 



તમારી મયાાદાનો સ્વીકાર કરો -
 આપણે બધાજ મહાન નથી બની શકતા 



લોકોમા વવશ્વાસ રાખો -
 તમે વવશ્વસનીય હશો તો તેઓ પણ
 તેવો જ પ્રવતભાવ આપશે. 
 



પસુ્તકો વાુંચો - તમારી કલ્પના શક્તત વધશે. 
 



સારો શોખ કેળવો - તમારા જ્ઞાનતુંતઓુને આરામ મળશે. 
 



થોડો સમય એકાુંતમા િાળો - તમારૂ દુુઃખ હળવુું થશે 
 



ઇશ્વરમા શ્રધ્ધા રાખો - કાયા કરતા રહો, પરીણામ તેની ઉપર છોડી દો. 
 



સકારાત્મક-પોઝીટીવ વવચાર કરો - તમારા પ્રશ્નો ઉકેલાઇ જશે 

 



પ્રાથાનાથી દદવસનો પ્રારુંભ કરો - તમારા આત્માને ઉજાા પ્રાપ્ત થશે. 
 



વદડલોનો આદર કરો - એક દદવસ તમારો પણ આવશે. 
 



ખશુવમજાજ રહો - એને ગમુાવવો મોંધો પડે છે. 



પોતાની જાતને ઓળખો - એ તમારી અંદર છે. 



સખુની પાછળ દોટ ન મકુો - એ તમારી પાસે જ છે. 
 



સમય ન વેડફો - એ મહામલુી જણસ છે. 
 



અંધકારથી વનરાશ ન થશો - બીજા દદવસે સરુજ ઉિવાનો જ છે. 
 



દરેકને પે્રમ કરો - તમને બમણો પે્રમ મળશે. 
 



શ્રધ્ધા રાખો - તમે બધ ુજ કરી શકો છો. 
 



વતામાન ક્ષણનો આનુંદ મેળવો -
 ભતૂકાળ વીતી િયો છે, ભાવીની ખબર નથી. 
 



વ્યહવારૂ બનો - સખુનો રાજમાિા છે. 
 



ગસુ્સો નીયુંત્રીત કરો - એ ભયાનક બને છે. 



મ્રદુુભાષી બનો - દુવનયા ઘોંઘાટથી ભરેલી છે. 
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