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Gyvenimui laime

1. Duok žmonėms daugiau, negu jie tikisi ir daryk tai su malonumu.

2.Prisimink savo mėgstamą eilėraštį.

3. Netikėk viskuo, kas tau sakoma, neišleisk visko, ką turi ir nemiegok tiek, kiek Tau norisi.

4. Kai sakai „Aš tave myliu“ – jausk tai.

5. Kai sakai „Atsiprašau“ – pažiūrėk žmogui į akis.

6. Šešis mėnesius prieš vestuves praleisk susižadėjęs / susižadėjusi.
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7. Tikėk meile iš pirmo žvilgsnio.

8. Niekada nesijuok iš kito žmogaus svajonių. Žmonėk, kurie neturi svajonių, nelabai daug ką ir
turi.

9. Mylėk giliai ir aistringai. Galbūt dėl to kas nors Tave gali nuskriausti, tačiau tai vienintelis
kelias patirti gyvenimo pilnatvę.

10. Jeigu su kuo nors nesutinki, kovok teisingai. Nieko nekaltink.

11. Nevertink žmonių pagal jų gimines.

12. Kalbėk lėtai, bet galvok greitai.

13. Jeigu kas nors Tavęs paklausia to, ko nenorėtumei atsakyti, nusišypsok ir paklausk: „Kodėl
Jūs norėtumėte tai žinoti?“

14. Atmink, kad didi meilė ir didingi pasiekimai reikalauja didelės rizikos.

15. Paskambink mamai.
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16. Palinkėk „į sveikatą!“ jei kas nors prie Tavęs nusičiaudi.

17. Jei ką nors prarandi, tai neprarask pamokos.

18. VISADA: Gerbk save; Gerbk visus kitus; Būk atsakingas už visus savo veiksmus.

19. Neleisk mažam ginčui apnuodyti didelės draugystės.

20. Kai supranti padaręs klaidą, nedelsiant pradėk ją taisyti.

21. Šypsokis pakeldamas atsiliepdamas telefonu. Skambinantysis girdės tai Tavo balse.

22. Vesk tą moterį arba ištekėk už to vyro, su kuriuo mėgsti kalbėtis. Kai tapsite vyresni, jūsų
kalbėjimo maniera ir įgūdžiai bus tokie pat svarbūs, kaip ir visi kiti.

23. Kurį laiką praleisk vienas / viena.

24. Išskėsk rankas, kad galėtum keistis, bet nelesk pabėgti Tavo vertybėms.
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25. Atmink, kad tyla kartais geriausias atsakymas.

26. Skaityk daugiau knygų ir mažiau žiūrėk tv.

27. Gyvenk gerai ir sąžiningai. Kai tapsi vyresnis / vyresnė ir prisiminsi praeitį, galėsi
pasidžiaugti antrąkart.

28. Dievu tikėk, bet automobilį užrakink.

29. Meilės atmosfera Tavo namuose tokia svarbi! Padaryk viską, k gali, kad Tavo namuose
vyrautų rami, harmoninga atmosfera.

30. Jei nesutinki su ta / tuo, ką myli, kalbėk apie dabartinę situaciją. Nesirausk praeityje.

31. Skaityk tarp eilučių.

32. Dalinkis savo žiniomis. Tai puikus būdas įgyti nemirtingumo.

33. Švelniai elkis su Žeme.
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34. Melskis. Tai turi neįkainojamą galią.

35. Neįsiterpk, kai Tave kas nors giria.

36. Galvok apie savo verslą.

37. Netikėk moterimi / vyru, kuris neužsimerkia, kai Tu ją / jį bučiuoji.

38. Vienąkart per metus nukeliauk į tokią vietą, kur niekada nebuvai.

39. Jeigu daug uždirbi, panaudok pinigus kitiems padėti, kol dar esi gyvas. Gerovei tai labiausiai
patinka.

40. Atmink, kad kartais negalėjimas gauti to, ko nori, yra laimės paglostymas.

41. Išmok taisykles, tada kai kurias sulaužyk.

42. Atmink, kad pats geriausias ryšys yra mylėti vienam kitą. Tai geriau negu tada, kai Jums
reikia vienam kito.
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43. Įvertink savo sėkmę tuo, ką Tu turėjai prarasti, kad tai gautum.

44. Atmink, kad Tavo charakteris yra Tavo lemtis. Ir visada žinok, kad Tu pats / pati esi savo
likimo kalvis.

45. Žiūrėk į meilę ir į valgio gaminimą, kaip į beprotišką atsidavimą.

46. Visada vadovaukis šiais patarimais ir Tavo gyvenimas žymiai pagerės.

47. Patark su tais patarimais susipažinti savo draugams ir tai dar labiau sustiprins Tavo gerovę.

* ...

Cituojant mūsų straipsnius prašome pateikti nuorodą į originalą.

http://aistis.eu
Antanas Jokubavičius
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