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إرشادإت إحلياة إملصرية
كتاب إرشادإت إحلياة إملصرية ىو كتاب كتبو جاكسون برإون البنو كبل ذىابو ندلرإسة يف
إجلامعة واكن يلصد إن يكتب يف بدإية الامر صفحة إو إثنتني كٌل يذكر يف موكعو الا إهو
إس متر يف إمكتابة ميهني مخسون صفحة مليئة ابمنصاحئ إمصغرية وإملتنوعة واكن إول من هوه إىل
ىذإ إمكتاب إماكثب إملبدع يف حصيفة إمرايض إمسعودية فيد عامر الامحدي مبلاةل كتب فهيا
بعع ًا من هصاحئو ومن مث إحلق هبا ملاةل اثهية وملا فيو ىذإ إمكتاب من هصاحئ مفيدة ويذكر إن
ىذإ إمكتاب عُد من إرسع إمكتب إهتتارإً حول إمعامل وكد إعتىل كامئة إكرث إمكتب مبيعا دلى
عدة حصف إمريكية وفامي يًل ترمجة إمكتاب ملا فيو من هصاحئ خفيفة مطيفة عىل إذلىن ثفيد يف
حني  ..وثعيف الابتسامة يف حني أخر  ...ممك أمجل الامنيات بلرإءة ممتعة
محمود أغيوريل

| ترمجة و إعدإد  :محمود أغيوريل

إرشادات الحياة القصيرة

3

- 1أطر ثالثة اشخاص كل ٌوم
- 2اامتل ٌوااا ًا أأٌيا ًا
- 3شاهد ؼروب اأشاس ارة كل ساة عتى االقل
- 4مذكر أعٌاد اٌالد اصدقائل
- 5صافح بقوة
 6ا -رص عتى اأاظر إأى أعٌن ُا دثٌل
- 7أكثر ان قول " شكراًا "
- 8أكثر ان قول " ان فضتل "
- 9ال مخبر أ داًا اال ممبع اٌة ؼذائٌة
 - 10معتم اأعزؾ عتى اداة اوسٌقٌة
 - 11ؼاً اثااء اسم ااال
 - 12اسمخدم شيرة القة جٌدة
 - 13معتم ا دى اأخدع اأورقٌة
 - 14ازرع ورودا فً فصل اأربٌع
 - 15اامتل اظام اسمرٌو اوسٌقً كبٌر
 - 16بادر باأسالم دواا ًا
 - 17عش وفقا ًا أابادئل
 - 18المشمري سٌارة باهظة اأثان  ..وأكن عاداا ٌؤمً االار أشراء اازل
اشمري اأاازل االؼتى اأذي ٌاكال شرائه
ؾ
 - 19اشمري اأكمب اأايٌدة  ..مى أو أم مكن ماوي قرائمها اأٌوم
 - 20سااح ايسل  ..واالخرٌن أٌضا
 - 21ا يظ ثالث اكات ظرٌية
 - 22ا رص عتى متاٌع ذائل دواا
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- 23

أاع أسااال كل سمة اشهر

 - 24اشرب اخب ٌوال  ..مى أو أم مكن هااأل اااسبة أذأل
 - 25اطتب عالوة عتى رامبل عاداا مشعر اال مسم ق ذأل
 - 26ان دختت قماالًا  ..كن اول ان ٌضرب  ..واضرب بشدة
 - 27أعد كل االشٌاء اأمً اسمعرمها ان قبل
 - 28إ ضر اأدورات المعتٌاٌة اهاا كبرت فً اأعار
 - 29قم باأمدرٌس فً فمرة ان اأيمرات
 - 30المشمري اازال بعٌداًا عن اؤخذ اٌاه االطياء
 - 31اشمري كل شًء ٌبٌعه االطيال ااام ااازأهم
 - 32قد وأو ارة فً ٌامل سٌارة اكشوفة
 - 33عاال اأااس كاا م ب ان ُمعاال
 - 34معتم اأيرق بٌن اوسٌقى شوبان و اوزارت و بٌمهوفن
 - 35ازرع شجرة فً ٌوم عٌد اٌالدل
 - 36مبرع ارمٌن باأدم كل عام
 - 37اصاع دواا صداقات جدٌدة  ..دون ان مهال اأقدٌاة
 - 38ا يظ االسرار
 - 39اأمقط صورا كثٌرة

- 42
- 43

 - 40خذ اطياأل اأى دٌقة اأ ٌوان
 - 41المإجل سعادمل
اكمب عبارة شكرا وضعها فً اكان مراه زوجمل

الميقد االال ان اي شخص  ..فاأاعجزات م دث كل ٌوم
 - 44ا مرم ادرسٌل
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- 45
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ا مرم رجال اأشرطة واالطياء

 - 46ا اد هللا بعد كل وجبة طعام
 - 47ال مصرؾ وقمل فً معتم اأم اٌل عتى سوق االاوال اأااأٌة
 - 48المكن سرٌع اأؽضب
 - 49اشمري خضارل ان اأازارعٌن اأذٌن ٌكمبون الئ ة اسعارهم بخط
ٌدهم
 - 50الماسى اؼالق اابوب اعجون االساان
 - 51اخرج اأقاااة ان اأاازل قبل ان ٌخبرل ا ٌد بذأل
 - 52ال معرض ايسل كثٌرا أتشاس
 - 53صوت فً االامخابات  ..فهذه اسإوأٌة واجبة عتٌل
 - 54فاجىء ان م ب بهدٌة ؼٌر اموقعة عتى االطالق
 - 55موقؾ عن أوم اأااس  ..وم ال اسإأٌة افعاأل دواا ًا

- 61

- 56

ادخر دواا  %10ان رامبل اأشهري

- 57

ااظر اأى اصؾ اأكؤس اأاامتىء دواا
 - 58المرد ٌداًا اُدت اأٌل

 - 59كن اأاثال االفضل أت ب واأعدل واأطٌبة ألوالدل
 - 60اعمرؾ بؤخطائل
اطتب ان ا د اسمالم برٌدل وص يل اأٌواٌة عاداا مؽادر ادٌامل ..
متل هً اول اا ٌاظر اأٌه ان ٌخطط اأى سرقمل
ؾ
 - 62اسمخدم س اأيكاهة أتمستٌة ال أالهااة
 - 63مذكر كل االخبار اأمً معرض عتى اأمتياز اُا ازة
 - 64معتم اأمصوٌر اأضوئً
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 - 65عاداا معتق فً ز اة اأسٌر  ..دع اأسٌارات اأمً اااال مسٌر قتٌال
وان ثم سر اات
 - 66ال مكرر اخطائل ومعتم ااها
 - 67ا رص دواا عتى اأميوق وكن اسمعدا أبذل اأجهد أذأل
 - 68كن شجاعا  ..وان أم مكن فادع ذأل  ..فال ا د ٌعتم اأيرق !
 - 69معتم كٌؾ ُمصير
 - 70عااق اطياأل بعد مؤدٌبهم
 - 71معتم كٌؾ مصاع شٌئا ًا جاٌال بواسطة ٌدٌل عتى ظالل االاوار
 - 72اااح االبسل اأمً أم مردي ااذ ثالث ساوات اأى اأيقراء
 - 73ال ماسى ذكرى زواجل
ُ - 74كل االجاص اأاجيؾ
 - 75معتم ركوب اأدراجات اأهوائٌة
 - 76اخمر ا دى اأجاعٌات اأخٌرٌة فً ااطقمل وادعاها بكرم  ..بااأل و
بوقمل
 - 77ال ممهاون فً ف وصامل اأطبٌة اأدورٌة
 - 78ان ُدعٌت اأى اقابتة عال أست اهماا به كثٌرا  .إذهب  ..ال ممرل اي
فرصة مذهب سدى  ..واسماع دواا أتعرض اأذي سٌقداه أل اأطرؾ اآلخر
 - 79ابمعد عن اأاخدرات  ..وابمعد عن اوأئل اأذٌن ٌمعاطون اأاخدرات
 - 80ارقص بهدوء
 - 81ااماع عن اأاال ظات اأساخرة
 - 82اب ث عن اأاطاعم اأاظٌية  ..واأمً فٌها عازفون اوسٌقٌون
 - 83فً اأعال وفً اأعالقات اأعائتٌة مذكر اأثقة هً اهم شًء
 - 84ال مصدق اا ٌعرض فً اأاستسالت
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 - 85ابمعد عن اأمدخٌن
 - 86المشجع ا داًا عتى ان ٌصبح ا ااٌا ًا
مى أو كات اقمدراًا  ..فعتٌل ان مجعل اوالدل ٌعاتون أكً ٌدفعوا
- 87
رسواهم اأجااعٌة
مى أو كات اقمدراًا  ...فعتٌل ان مجعل اوالدل ٌعاتون أكً ٌشمروا
- 88
سٌارامهم اأخاصة
 - 89ا رص عتى اعادة مدوٌر اأص ؾ واأعتب اأاعدٌاة واأعبوات اأزجاجٌة
 - 90دواا ااؤل عتب اأثتج بعد اسمخدااها
 - 91ال مساح ال د بؤن ٌرال واات فً اأة سُكر
 - 92المسمثار فً اأبورصة اا ال ٌاكال م ال خسارمه
 - 93اخمر زوجمل بعااٌة  ...الاها اسإوأة عن  %90ان سعادمل او
معاسمل
 - 94اجعل ان عادمل اأقٌام بؤاور جاٌتة الشخاص دون ان مخبرهم بذأل
 - 95ا ضر يالت إعادة أَ ِم اأشال اأادرسٌة

 - 96أعر فقط اأكمب اأمً ال ماوي اعادة قرائمها
 - 97ا رص دواا عتى ان ٌكون عتى اد اظرل شٌئا ًا جاٌال مى أو كاات
زهرة ارجس صؽٌرة
 - 98معتم كٌيٌة اأكمابة عتى اأكابٌومر بسرعة
 - 99أمكن اهدافل كبٌرة  ..وارضى باأاتذات اأصؽٌرة
 - 100المشمري سٌارة أواها " بٌج "
 - 101معتم كٌيٌة قراءة اأمقارٌر اأااأٌة واالٌعازات اأضرٌبٌة
 - 102اخبر اطياأل كم اات فخورٌ بهم  ..وكم اات مثق بهم
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 - 103اسمخدم بطاقات االئماان فقط فً االت اأضرورة وأٌس بصورة
دائاة
 - 104ااشً ٌواٌا اصؾ ساعة
 - 105قدم أايسل َا َساجاًا فً ٌوم عٌد اٌالدل
 - 106إٌال واأؽش أو اأم اٌل عتى اآلخرٌن
 - 107ابمسم كثٌراًا  ..فاالبمسااة معاً اأكثٌر
كؤس وا دة  ..وان أم
 - 108عاداا مكون فً اقابتة عال ال مطتب اكثر ان
ٍ
ٌطتب ا ٌد شٌئا ًا المطتب اات شٌئا ًا
 - 109معتم كٌيٌة قٌادة اأسٌارة باظام ؼٌار ٌدوي
 - 110اسمٌقظ دواا قبل اوعدل عاتل باصؾ ساعة  ...وبهذا ستزٌد سامل
سبعة اٌام واصؾ
 - 111اٌال واأمجدٌؾ عتى هللا  ..او مداٌس اأاقدسات
 - 112المموقع ان اأااس االسمجابة أاصائ ل اأمً ال مقوم اات بها ان
االساس
 - 113معتم اسااء اأزهور واأطٌور واالشجار اأمً معٌش وأل
 - 114ا رص عتى وجود اطيؤة رٌق فً اطبخل و فً سٌارمل
 - 115اقرأ اأقرآن ارة كل عام عتى األقل
 - 116ا رص عتى كمابة وصٌمل
 - 117ركب اقيال ٌدوٌة عتى ابواب اازأل اأخارجٌة
 - 118المهدر االاوال فً شراء اأابٌذ او اأ قائب او اأساعات اأٌدوٌة
ت اأخاص بل
 - 119ضع اأكثٌر ان اأاارشاٌتو فً كؤس اأشوكوال ة
 - 120معتم كٌيٌة اأقٌام بااعاش قتبً
 - 121قاوم كل االؼراءات اأمً مدفعل أشراء قارب ب ري
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 - 122موقؾ وأقرأ اأاعتواات اأمارٌخٌة اأمً موضع عتى اأطرق او ااام
اأاواقع اأسٌا ٌة
 - 123معتم االسمااع  ..فبعض اأيرص مقرع االبواب ا ٌااا بهدوء مام
 - 124معتم كٌيٌة مبدٌل عجالت سٌارمل
 - 125معتم كٌيٌة إرمداء ربطة اأعاق
 - 126ا مرم خصوصٌة اطياأل  ..واقرع اأباب قبل دخولل إأى ؼرفهم
 - 127عاد ارمدائل بزة رساٌة ا رص عتى ارمداء سراوٌل داختٌة عوضا
عن اأاالبس اأداختٌة االعمٌادٌة
 - 128مذكر اسااء االشخاص ان وأل
 - 129معرؾ عتى ادٌر اأبال اأذي ممعاال اعه  ..فان اأضروري ذأل
 - 130ا رص دواا عتى اعادة ؼطاء اأ اام اأى اكااه
 - 131المشمري االدوات اأرخٌصة
 - 132مقبل اطياأل كاا هم  ..وأٌس كاا مرٌدهم ان ٌكواوا
 - 133عاداا ٌم دث ا دهم عن اوقؾ اهم َ دث اعه ال م اول ان مطؽى
عتٌه بقصة دثت اعل  ..امرل أهم اأسا ة  ..امرل أهم اأضوء
 - 134ا ميظ دواا باسخة عن ايماح اازأل فً سٌارمل فً ال اسٌت
االصتٌة داخل اأاازل
 - 135شذب اسااال وإبردها
 - 136اسمخدم اتاعات االساان وا رص عتى بٌاض اسااال دواا
 - 137أمكن ساعمل ابكرة خاس دقائق عن اأوقت اأ قٌقً
 - 138عاداا مياوض عتى ارمبل اأشهري  ..دواا اطتب اا ٌزٌد عاا مرٌد ب
%10
 - 139ال م رم اأااس ان االال  ..فقد ٌكون هو اأشًء اأو ٌد اأامبقً أهم
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 - 140عاداا مبدأ ٌامل ال مماتال ان قتة االاوال  .فاقص اأماوٌل قد ٌكون
اعاة أل ال اقاة  ..واأميكٌر اأابدع ال ٌؤمً اال فً االوقات اأضٌقة
 - 141عاداا ٌسًء اأٌل شخص اا  ..فال مرد عتٌه اال بعد اضً ساعة كااتة
 ..وان كاات االهااة كبٌرة جداًا فؤجل ردل اأى اأٌوم اأماأً
 - 142ادفع اخاأيامل اأارورٌة عتى اأيور
 - 143اشمرل فً دوري اأبٌسبول أتهواة
 - 144اأعب كرة اأبوأٌاج
 - 145ا رص عتى وجود اصباح صؽٌر وبطارٌات اسيل سرٌرل وفً عتبة
سٌارمل أٌضا ًا
 - 146عاداا متعب اع اطياأل دعهم ٌرب ون عتٌل
 - 147اؼتق اأمتياز اثااء مااول اأطعام
 - 148اب ث عن اطعم ٌقدم طعااه باظام طاوأة اأطعام اأدوارة
 - 149اسمؽاً عن ا دى وجبات طعاال ارة فً االسبوع واعط اا ٌعادأها
أا ماج اا فً اأطرٌق
 - 150إن بدأ ص بل باالاشاد  ..فؤاشد اعهم !
 - 151كون عالقة جٌدة اع ا ام م تاٌز  ..وا اسب ا مرؾ  ..و ساكري
جٌد
 - 152إأماس الخواال عُذراًا
 - 153عاداا ٌعزؾ اأاشٌد اأوطاً قم ومؤهب وضع ٌدل عتى صدرل ا مرااا
أه
 - 154ال مسجل رساأة هزأٌة عتى جهاز االجابة االأٌة اأخاص بهامؾ اازأل
 - 155ا ميظ باسخة ان وصٌمل عاد ا د اقربائل اأاقربٌن
 - 156اسعى أتميوق . .ال أتكاال
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 - 157اسمامع باسماشاق رائ ة اأزهور
 - 158عاداا مدعو هللا  ..إطتب اأ كاة واأعتم  ..ال مطتب اأاال واأ اجٌات
 - 159كن اُصراًا  ..وال مكن امعاما ًا
 - 160ال ماسى ربط زام االاان عاد ركوبل سٌارمل
 - 161خض ف وصامل اأطبٌة اأدورٌة  ..واف ص اسااال باامظام
 - 162رمب دواا اكمب عاتل
 - 163فً ٌوم ان االٌام عاد خروجل ان ارآب اأسٌارات  ..ادفع رسوم
اأسٌارة اأمً متٌل  ..كبادرة جٌدة
 - 164كن دقٌقا فً اقل اأاعتواات  ..وا رص عتى دفع اآلخرٌن اأى ذأل
 - 165ال مضع اأوقت فً اأرد عتى اامقدٌل
 - 166ابمعد عن االشخاص اأستبٌٌن
 - 167ال ممااع عن مرفٌه ايسل الال مرٌد ان م ميظ بااواأل الوالدل ال قا ًا !
 - 168عاداا مكن ادٌراًا  ..فال م كم اوظيٌل بطرٌقة ا ددة أتقٌام باار اا ..
فقط اخبرهم عن االار اأذي م ماجه  ..ودعهم ٌقواون به باأطرٌقة اأمً
ٌرٌدون  ..وسوؾ ممياجىء باأطرق اأابدعة دواا
 - 169كن طبٌعٌا ًا  ..وابمعد عن اأمصاع
 - 170كن بارعا بعاتل
مًس ابدا ان ا الال . .فاأرجل اأذي ٌامتل اال الم اأكبٌرة خٌر ان
 - 171ال أ
ذأل اأذي ٌتمزم باأوقائع اأصؽٌرة
 - 172ال مثق بؤي سٌاسً
 - 173كن أأطؾ ااا ٌجب دواا
 - 174شجع اطياأل عتى اأعال اأجاابً بعد عااهم اأسادس عشر
 - 175اعط اأااس فرصة ثااٌة  ..وأكن المعطهم اأثاأثة
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 - 176اقرأ جٌدا كل وثٌقة ممطتب موقٌعل
فعل واات ؼاضب
 - 177ال مقم بؤي ردة ٍ
 - 178معتم كٌيٌة ماٌز موافه االاور  ..وان ثم مجاهتها
 - 179كن افضل صدٌق أزوجمل
 - 180ابذل اأجهد دواا ًا  ..وأكن المرهق ايسل اكثر ااا ٌجب
ُ - 181كن رواااسٌا
 - 182عرؾ اأااس بابادئل اأمً معماد ومتل اأمً ال معماد فً ٌامل
 - 183ارب اأماٌز واأم ٌز والماساق ختيهاا
 - 184ال ممرل عاتل قبل ان مإان ؼٌره
 - 185ال منتقد ادٌرل اهاا دث  ..وان كات ؼٌر راض عن عاتل فقدم
اسمقاأمل
 - 186كن فُضوأٌا دواا  ..وا رص عتى طرح االسئتة اأمً مدور فً ايسل
اهاا كاات
 - 187قٌم اأااس عتى قدر اخالقهم  ..ال عتى قدر أاواأهم
 - 188كن اأشخص االٌجابً واالكثر ااسا ًا عتى االطالق
 - 189معتم كٌيٌة اصالح صابور اأ اام اأاعطوب
 - 190عاداا مدخل ؼرفة عاتل  ..ادختها بثقة وبهٌئة اااسبة
 - 191ال مقتق ان أم مسمطع شراء افضل اا ٌاكن شرائه الطياأل  ..وأكن
ا رص دواا عتى مقدٌم افضل اا ٌاكن مقدٌاه أهم
 - 192اشرب اأ تٌب ااخيض اأدسم
 - 193المكثر ان وضع اأاتح فً اأطعام
 - 194قتل ان مااول اأت م اال ار
 - 195ا كم عتى جٌراال ان مصرفامهم فٌاا بٌاهم
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 - 196فاجىء جارل با د اطباقل اأايضتة اأمً معدها بايسل  ..واعطه
وصيمه
 - 197الماسى ان اهم اجة ايسٌة أدى اأااس جاٌعا ًا هً ا ساسهم بؤاهم
ا ُِهاون وان عاتهم ٌاال اأمقدٌر اأاالئم أه
 - 198ضع  10أٌرات فً عداد اوقؾ اأسٌارات أسٌارة ؼرٌب ان وجدت ان
وقمه قد اامهى
 - 199ارصؾ سٌارمل فً آخر اصؾ عاد دخوأل االسواق  ..فاأسٌر ايٌد
أل  ..واأاواقؾ اأقرٌبة ايٌدة أبعضهم اكثر اال
 - 200ال مشاهد برااج اأعاؾ عتى اأمتياز وال مشمري اأاامجات اأمً مدعاها
 - 201ال م ال اأ قد عتى اقراال
 - 202اظهر ا مراال أكل شًء ان وأل
 - 203عاداا مسمعٌر سٌارة ان صدٌق ..إاؤل خزان الوقود قبل اعادمها
 - 204اخمر عاالًا ٌمالئم اع ابادئل
 - 205ال مايعل  ..واهدأ  ..فكل شًء عدا اأاوت واأ ٌاة ال اهاٌة أه كاا ٌبدو
فً بداٌة االار
 - 206اعال إبخالص  ..فهذا هو االسمثاار االاثل اأذي ٌاكن ان مقداه أت ٌاة
 - 207ضع اهدافا قرٌبة اأادى  ..وأ ُخرى بعٌدة اأادى
 - 208راقب سرعمل واات مسٌر بسٌارمل
 - 209ا ضر اعارض اأ رفٌن واأياااٌن فً اأادارس اأثااوٌة واشمري دواا
شٌئا ًا ااهم
 - 210اأمزم بم سٌن ايسل دواا
 - 211خذ كتبل اأى ادرب كالب أكً ٌمعتم اأطاعة
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 - 212ال مدع اأهامؾ ٌقطع اأت ظات اأهااة ان ٌامل  ..ان اأهامؾ وجد
أرا مل اات  ..ال أرا ة اأامصل !
 - 213المصرؾ اأوقت فً اأم سر عتى االخطاء اأقدٌاة  ..معتم ااها وااض
قُداا ًا
 - 214عاداا ٌطرٌل ا ٌد اا  ..فكتاة شكراًا مكيً أترد عتٌه
 - 215ال مخرج فً اوعد اع شخص ؼرٌب اأى اأعشاء  ..بل ا رص عتى
ان ٌكون اأاوعد عتى اأؽداء  ..فان أم مجر االاور عتى ا و جٌد  ..فكالكاا
اضاع ساعة وا دة ان وقمه هً ضائعة فً االساس
 - 216المااقش ااورل اأااأٌة فً اأاصعد  ..فاات ال معتم ان ٌسماع اأٌل
 - 217عاداا ُمهزم  ..مقبل ذأل
 - 218عاداا مربح  ..افمخر بذأل
 - 219ال مذهب اأى اأسوبر ااركت واات جائع  ..ألال سوؾ مشمري اكثر
ان اأالزم
 - 220ال مهدر اأوقت فً اأب ث عن اأاُصٌب فً اأاجادالت . .وأكن ا رص
عتى اأب ث عن اأصواب فٌها !
 - 221دع عال اأاقاش فً موافه االاور
 - 222فكر ارمٌن قبل ان ميصح ا د اسرارل أصدٌقل
اأااس عتى اأعتن
 - 223أطر
َ
 - 224ااصح فً اأخياء
 - 225ال مخبر ا داًا ااه ٌبدو امعبا  ..او ارهقا
 - 226عاداا ٌ ضال شخصٌ اا  ..دعه ٌُيتت أوالًا
 - 227الماصح أ داًا عاداا ٌمعتق االار فً اأ ب أواأعال أوطرٌقة ارمداء
اأاالبس
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 - 228أمكن عادامل اأٌواٌة ص ٌة . .وخاأٌة ان االخطاء
 - 229ال مدفع أل ٍد أجره قبل ان ٌمم عاته
 - 230ا رص عتى رفقمل
 - 231اقرأ اأص ؾ اأٌواٌة
 - 232إأمزم بوعودل
 - 233ال مدخل اأاساجد اأمً صرؾ اأكثٌر أباائها
 - 234ا رص عتى ان ٌُدرل اطياأل قٌاة اأاال  ..وكٌيٌة االدخار
 - 235كن اسمعداًا الن مخسر اعركة فً اأبداٌة أكً مربح اأ رب فً اأاهاٌة
 - 236ال م كم عتى االشخاص ان خالل ااطباعل االول
 - 237اب ث عن اأخٌر فً داخل ان وأل
 - 238المااقش ااورل اأاادٌة اع ان ٌاتل اكثر بكثٌر اال  ..او اقل بكثٌر
اال
 - 239ال مشمري شٌئا ًا ال م ماج اأٌه فقط الاه اعروض ضان اأمازٌالت
 - 240ال ماماع عن إخبار اوظيٌل عن اهاٌة عاتهم باأاسبة أتشركة
 - 241إ مرم اأمقاأٌد
 - 242اشرب  8كإوس ان اأااء ٌواٌا
 - 243ا ذر قبل اقراض اأاال الصدقائل  ..فقد مخسر االثاٌن !
 - 244اشمري اازال أتطٌور وعتقه باأقرب ان اازأل  ..ب ٌث ٌاكال رإٌمه
ان اافذة اطبخل كل صباح
 - 245ال ميمح بابا ًا الٌاكال اؼالقه
 - 246أَوح ألوالدل كل ٌوم عاداا ٌذهبون اأى اأادرسة
 - 247سجل ذكرٌات واأدٌل  ..وسجل ذكرٌات ساوات زواجهم االوأى
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 - 248ا مرم وقت ؼٌرل  ..وأعتاهم ان كات سممؤخر اكثر ان عشر دقائق
عتى اوعدل اعهم
 - 249وظؾ اشخاصا ًا اكثر ذكاءاًا اال
 - 250معتم كٌؾ مشجع اآلخرٌن  ..مى أو أم مكن امشجعا ًا
 - 251معتم كٌؾ م اس اآلخرٌن  ..مى أو أم مكن ام اسا ًا
 - 252اعمن بان م ب
 - 253كن امواضعا ًا  ..فكثٌر ان االاور وجدت قبل ان موجد اات !
 - 254كن بسٌطا ًا وال معقد االاور ان وأل
 - 255اشمري اأدٌزل ان اقرب ا طة وقود ان اازأل مى أو كان سعره
ارميعا اكثر ان ا طات أخرى  ..فيً فصل اأشماء عاداا ٌايذ اخزوال او
مموقؾ سٌارمل  ..سمكون ااماا الاهم ٌعرفوال جٌداًا
 - 256ال مكسر اشارة اأارور ابداًا
 - 257ال مطتب اصٌ ة ااأٌة ان ا ٍام او ان ا اسب فهإالء األشخاص
ادربون عتى اٌجاد اأاشاكل ال اأ تول
 - 258عاداا مقابل شخص اا أتارة االوأى ال مسؤأه عن وظٌيمه
ٌ
اضاعة أتوقت واأاال
 - 259ال مطعن فً اال كام اأقضائٌة  ..فاعظاها
 - 260عبر فً كل ٌوم عن ادى بل أعائتمل  ..بكتاامل  ..وبتاسامل  ..و
بافعاأل
 - 261خذ عائتمل اأى ر تة صٌيٌة سواء ٌاكال ذأل او ال . .فاأذكرٌات ان
متل اأر الت ال مقدر بثان !
 - 262ال مؽمب ؼٌرل
 - 263ال ممسائل عن قٌاة اأرامب اأشهري أ ُا دثل
 - 264ال ممذار
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 - 265ال مقاار
 - 266كن ذرا ان االشخاص اأذٌن ال ٌاتكون شٌئا ًا ٌخسروه
 - 267اسمتق عتى ظهرل وراقب اأاجوم
 - 268ال ممرل ايامٌح سٌارمل فٌها اهاا كان اشوارل خارجها قرٌبا ًا
 - 269ال مام ب !
 - 270عتٌل ان مصل قبل اوعد عاتل بقتٌل  ..وان مخرج بعد اامهاءه بقتٌل
 - 271عاداا مواجهل اهاة صعبة  ..مصرؾ اعها وكااه ان ؼٌر اأااكن
عدم مؤدٌمها او ااها اسؤأة ٌاة او اوت
 - 272اظؾ فالمر اكٌيل كل  3اشهر
 - 273فً اأتٌل اهمم باسرمل  ..وال مقل ان هذا اأوقت ضروري أتاجاح ..
فذال اأاجاح قد ٌمطتب اال  15عااا ًا
 - 274امرل اثرا طٌبا اٌااا تتت
 - 275ا ميظ باسخ ان اأاقاالت اأمً مادح اصدقائل وان ثم ارستها اأٌهم
باأبرٌد اع رساأة مهائة بعاتهم اأااٌز
 - 276ادعم اامجات وطال مى أو كان ثااها اكثر ان ؼٌرها
 - 277اا ان ٌصل اإشر وقود سٌارمل اأى اأربع بادر اأى معبئمه
 - 278ال مموقع ان اأاال ان ٌجتب أل اأسعادة
 - 279ال ميرقع باصابعل أكً مجتب اهماام ؼٌرل  ..فهذا عا ٌل وقح
 - 280اهاا كان اأاوقؾ عوٌصا ًا  ..افظ عتى هدوئل
 - 281طاأب بخصم عتى فوامٌرل اأمً ماوي دفعها " كاشا ًا "
 - 282اب ث عن صدٌق ٌجٌد قص اأقصص !
 - 283ال مسمخدم عود ماظٌؾ االساان فً اكان عام
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 - 284ال مقتل ان قدرمل عتى مؽٌر عادامل اأسٌئة
 - 285ال معمد كثٌراًا بقدرمل عتى مؽٌر اآلخرٌن
 - 286معاطؾ ..و اول ان ماظر اأى االاور ان ااظار اآلخرٌن
 - 287عد ا بائل بؤاور جاٌتة  ..وايذ وعودل دواا
 - 288عود ايسل عتى ادخار االاوال  ..فهذه ان صيات اأااج ٌن فً اأ ٌاة
 - 289افظ عتى أٌاقمل اأبداٌة دواا ًا
 - 290عارض قمل اأ ٌوااات فً ااطقمل واب ث عن طرٌقة اخرى أمالفً
اشاكتهم
 - 291مذكر اأصيقة ال ممم اال عاد موقٌع اأطرفٌن عتٌها !
 - 292ال مدار اأجسور ان وأل  ..فاات ال معتم امى سم ماج أعبورها ارة
اخرى
 - 293ال مبرر كثٌراًا رفضل أبعض االاور  ..ومعتم كٌيٌة قول " ال " بؤدب
و زم
 - 294ال مصعر خدل أتااس
 - 295أمكن موقعامل عن ااجازامل ارميعة
 - 296مقبل االأم واال باط  ..فهاا جزء ان هذه اأ ٌاة
 - 297مذكر ان اأزواج اأااجح ٌعماد عتى أارٌن . .االول اٌجاد اأشخص
اأاااسب  ..واأثااً ان مكون أات اأشخص اأاااسب
 - 298ااظر اأى اأاعوقات كيرص أمااٌة اأايس ومهذٌبها
 - 299ال مصدق اأااس اأذٌن ٌطتبون اال اأصدق
ًا
ااصية دواا اعل
 - 300ال مموقع ان مكون اأ ٌاة
 - 301كن خبٌرا فً ادارة اأوقت
 - 302اؼتق سٌارمل مى أو كات سمرصيها فً اار فاائل
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 - 303ال مذهب اأى اأيراش وأدٌل ص ون ٌجب ؼتسها فً اطبخل
 - 304قس اجا ل فً اأ ٌاة باقدار اأسالم واأص ة واأ ب اأذي ماتكه
 - 305معتم كٌيٌة اسمعاال اأااشار واأاطرقة باهارة
 - 306خذ قٌتوأة بعد ظهر ٌوم اأجاعة
 - 307اطر وجبة اأطعام اأمً ُدعٌت إأٌها
 - 308عاداا مبٌت أٌتة عاد أ دهم  ..ال ممرل اأيراش قبل مرمٌبه
 - 309مبرع ب  %5ان رامبل اأشهري أالعاال اأخٌرٌة
 - 310ال ممرل خامم زواجل عتى اؽتسة اأ اام
 - 311ال مضع اأوقت فً أعب ورق اأشدة
 - 312عاداا مكون عتى وشل اقد واأدٌل .او اباائل او زوجمل  ..عض عتى
أساال بشدة  ...وال مقم بذأل !
 - 313ال مسمهن بقوة اأ ب
 - 314ال مسمهن بقوة اأر اة
 - 315ال مضجر اأااس ان وأل باشاكتل  ..وعاداا ٌسؤأل اأااس عن األ
قل " ااا فً ال رائعة جداًا " وعاداا ٌسؤأوال عن عاتل قل " اأعال رائع
وهو ٌم سن كل ٌوم "
 - 316معتم كٌؾ مرفض وأكن ال معمد عتى ذأل
 - 317كن أبقا ًا  ..وال مكن امعجرفا ًا
 - 318عاداا ُم َ كم فً اشكتة اا  ..اسماع أتطرفٌن
س فً هذه اأ ٌاة
 - 319مختص ان اأ سد  ..فهو اابع اأمعا ة
 - 320كن كٌسا ًا
 - 321أوح أجٌراال اأذٌن ٌسٌرون صبا ا باأقرب اال
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 - 322المم جج باقص اأوقت . .فٌوال هو ايس ٌوم اأعاأم باسمور وااٌكل
ااجتو واالم مٌرٌزا
 - 323عاداا ال ماتل وقما أتقٌام بماارٌن رٌاضٌة بصورة ٌواٌة . .اارس
ماارٌن اأضؽط او اأاعدة فً اكمبل !
 - 324ال مإجل اأعال عتى االفكار اأجٌدة  ..فرباا خطرت أشخص آخر اٌضا
. .واأيكرة اأااج ة هً ان ٌقوم بها اوال
 - 325كن ذرا ان اأااس اأذٌن ٌدعون اأصدق قبل ان ٌ دثول بؤار اا
 - 326مذكر ان اأراب ون هم اأذٌن ٌقواون باا أم ٌقم به اأخاسرون
 - 327عاداا مدخل اأى وظٌيمل فً اأصباح  ..اعال عتى جعل صباح
زاالئل اشرق بعبارة جاٌتة اال
 - 328ال ق اأيرص  ..وال مجزع  ..فاأقارب اأراسً فً اأاٌااء دواا هو فً
اؤان ان اأعواصؾ وأكن أٌس ان اأط اأب !
 - 329ركب كاشيات دخان فً اازأل
 - 330أاعش صداقامل اأقدٌاة
 - 331عاداا مسافر اكمب بطاقة باسال واعتواامل اأطبٌة وزارة دال ورقم
هامؾ اقرب صدٌق اأٌل و عاوان اأيادق اأذي ماوي االقااة فٌه
 - 332اسمامع باياجئات اأ ٌاة  ..وال مقؾ عادها كثٌرا أكً م اول م تٌتها !
 - 333أبدل كتاة " أو " بكتاة " فً اأارة اأقاداة سوؾ " !
 - 334بدل ان مساٌة اأاشكتة " اشكتة " ساها " فرصة "
 - 335اعماد ا ٌااا عتى اأ ظ  ..وأكن أٌس دائاا ًا
 - 336ال مقاطع اأام دثٌن
 - 337اعد قراءة كمبل اأايضتة
 - 338عش ٌامل دون ان مادم عتى شًء فعتمه اسبقا ًا  ..وأكن معتم دواا ًا ااه
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 - 339عاداا مرٌد ان ماشً فً اأاساء . .خذ زوجمل اعل
 - 340ال مظن دواا ان اأسعر اأارميع ٌعاً اأجودة اأعاأٌة
 - 341عاداا ٌبدو شٌئا ص ٌ ا ًا اكثر ااا ٌجب  ...او اثاأً اكثر ااا ٌجب
فا ذر !
 - 342عاداا مم دث أتص افة مذكر دواا ان ممرل أهم اأعبارات االخٌرة
 - 343عاداا ٌمعتق االار باالبسل أو بؤثاثل . .اشمري افضل اا ٌاكن شراءه
اذا كات ماوي اسمخدااها الكثر ان خاس ساوات اقبتة
 - 344كن اايم ا ًا عتى االفكار اأجدٌدة
 - 345جرب كل شًء ٌعرضه اأباعة فً اأا ال اأمجارٌة كعٌاة مجرٌب
 - 346كن ازاا ًا  ..وشجاعا  ..فعاداا ماظر اأى ااضٌل سوؾ مادم عتى متل
االاور اأمً اقعدل اأجبن عاها !
 - 347ال مضع اأيرصة الخبار شخص اا كم م به
 - 348اامتل اعجاا ًا أؽوٌا ًا جٌدا
 - 349اامتل قااوسا ًا جٌداًا
 - 350عاداا مرٌد شراء اازل مذكر  3أشٌاء هااة  :اأاوقع  .اأاوقع  .اأاوقع
 - 351ضع اوراقل اأهااة فً خزٌاة اأبال
 - 352ال ُمضع س ر اأت ظات اأجاٌتة بموقعل ااأذي سٌ دث ال قا ًا
 - 353ضع اجال عشر صور أل عتى باب اأثالجة  ..وؼٌرها كل ٌ 30واا ًا
 - 354عاداا ُمسئل عن سبب اايصال عاطيً دث اعل قل " أقد كان اأخطؤ
خطؤي "
ي ايسل  ..قٌم ايسل باعاٌرل ال باعاٌر ؼٌرل
 - 355عاداا مقم
 - 356كن اوجودا عاداا ٌ ماجل اأااس ان وأل
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 - 357ال ممعجل فً امخاذ اأقرارات اأاهاة  ..فتن ٌعمب ا د عتٌل ان قتت "
عتً ان افكر فً هذا االار . .أعتً ارد عتٌل ال قا ًا "
 - 358كن اساا ًا  ..مى أو مرمب عتى ذأل بعض اال ٌان بعض االخطاء
 - 359المدع ا دا ٌقعدل عن اال قة فكرة مبدو رائعة فً اظرل
 - 360كن اسمعدا أكً مخسر ان ٌن اأى اخر
 - 361عاداا مؽسل شرفة اازأل ااظر اأى اأشرفات اسيل اال  ..ؾأعل هاال
ان اشر ؼسٌته !
 - 362معتم امى مصات
 - 363معتم امى مم دث
 - 364كل ٌوم اب ث عن شًء اا أم سن فٌه زواجل
 - 365كل ٌوم اب ث عن شًء اا أم سن فٌه عاتل
 - 366ال معطس عتى ٌدل  ..اسمخدم اادٌال
 - 367اشمري بعض ان االامٌكات  ..وفر اأاال أها واشمرٌها
 - 368مذكر ال ا د ٌصل اأى اأقاة بايسه  ..فعاداا مصل أثن عتى ان ساعدل
وكن ااماا أهم
 - 369عاداا مبدأ اهاة اا  ..ااجزها
 - 370ال مدخل فً اشارٌع مجارٌة اع ان ال معرؾ وال مثق
 - 371جرب ان ماماع عن اقد اي شًء  ..او اي شخص أادة  24ساعة
وااظر كٌؾ سمشعر ٌال ذأل
 - 372كن ام اسا ًا أخداة زبائال
 - 373اطر أوالدل ااام اأؽرباء وم دث عن صيامهم اأ ساة
 - 374اعال جهدل أكً ٌاظر اطياأل اأى اايسهم بيخر  ..فهذه اأصية االوأى
أتاجاح
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 - 375كن ام كاا بنؾسل وبقرارمل وال مدع ا د ٌقوم بذأل عال
 - 376اخمر أٌتة ان أٌاأً االسبوع أمكن اخصصة أل وأزوجمل ف سب
 - 377ضع وصتة بطارٌة سٌارة فً سٌارمل
 - 378عاداا مصتح سٌارمل خذ مقدٌرات مكاأٌؾ اأمصتٌح اكموبة عتى ورق
بخط اأاُصتح
 - 379اذا اردت ان مؽٌر اأعاأم فال معماد عتى اأتجان اأا تٌة . .فمؽٌر اأعاأم
ٌؤمً دواا ان االشخاص اأذٌن ٌبدأون أبايسهم وٌعاتون و دهم عتى ذأل
 - 380ال مهال اأمياصٌل
 - 381خذ زاام اأابادرة دواا ًا
 - 382كن وفٌا ًا
 - 383مذكر دواا ان اأسعادة ال مباى عتى اأ اجٌات او اأاامتكات او
اأاااصب  ..اااا عتى اأعالقات واأصداقات واالشخاص اأذٌن ٌ بوال
وٌ مراول
 - 384ال مهدي اأهداٌا اأمً معاً ان اأاُهداة اأٌه ٌ ماج ان ٌ سن ان ايسه ..
اي ال مهدي ا د اشمراكا ًا باا ٍد ص ً الاه ٌعااً ان اأسااة
 - 385الماسى اطراء االاجازات اأصؽٌرة
 - 386عاداا ماظؾ اسااال اؼتق اأصابور
 - 387ارمدي ا ذٌة وربطات عاق ارميعة اأثان  ..عتى ان مكون قد اشمرٌمها
وقت اأمازٌالت اأاوساٌة
 - 388عاداا م مار فً اأتون اأذي مرٌد ان مطتً به ؼرفمل  ..اخمر اأتون
االبٌض !
 - 389ا ال فً ا يظمل طابعا برٌدٌا ًا  ..فاات ال معتم امى سمصادؾ بطاقة
برٌدٌة مسم ق ان مرسل اأى صدٌق قدٌم
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 - 390ان عازفوا اأطرق هم كاز قٌقً  ..موقؾ قتٌال واسماع أهم  ..وان ثم
امرل شٌئا ًا أهم
 - 391ادعم ابدأ " االجر االئم أااهٌة اأعال "
 - 392قم دواا بواجبامل وب صصل اأاازأٌة
 - 393معتم كٌؾ إسمخدام كابٌومر ااكاموش
 - 394عاداا مواجه اشكتة ص ٌة كبٌرة  ..اسمشر  3اطباء عتى االقل
 - 395كن اايم ا  ..اٌجابٌا  ..فضوأٌا . .واراا
 - 396ال مقدم اأكعل أجٌراال
 - 397ان اردت ان مامتل قطة  ..فاامتل اثامٌن !
 - 398عاداا معقد اجمااعا . .ابدأه فً وقمه اهاا دث واهاا كان ان مؤخر
عتٌه  ..فاالجمااعات بان ضر !
 - 399اهمم باأاوعٌة ال باأكاٌة
 - 400ابمعد عن اأاالهً اأتٌتٌة
 - 401ال ماظر ابدا اأى اأاقااق كٌؾ ُمصاع الال أن مؤكتها بعد ذأل
 - 402ابدا ٌوال باوسٌقال اأايضتة
 - 403قبل ان مسافر باأطائرة امصل بشركة طٌراال أتماكد ان اوعد االقالع
 - 404عاداا م ضر االجمااعات  ..اجتس فً اول اكان فارغ ٌصادفل
 - 405ال مستم ايسل اأى االطباء واأاارضات دون ان مسميسر اكثر  ..ف مى
عاداا مكون فً اأاسمشيى فجسدل اازل جسدل اات
 - 406اقرأ فوامٌر اأاسمشيٌات جٌدا . .فقد قٌل ان  %89ااها فٌها اخطاء
سابٌة أصاأح اأاسمشيى
 - 407بٌن اأ ٌن واآلخر مازه فً اأاُمازهات
 - 408ال مدع اأاامتكات مامت ُكل !
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ارب اأيوضى واالوساخ فً ٌل وااطقمل

 - 410ارسل بطاقات ب فً عٌد اأ ب أتجاٌع ووقعها باسم اعجب سري
 - 411اقطع بايسل طب ادفئمل
 - 412عاداا مخمتؾ اع زوجمل  ..ال مب ث عن اأاالم . .فقط اعمذر وقل "
ااا آسؾ أقد ازعجمل " فهذه اأكتاات شافٌة و اسعدة و ايٌدة دواا
 - 413ال مؽمر باجا ل  ..وال مشعر باأذاب ٌاأه
 - 414بعد ان م ظى بخداة جٌدة . .اخبر ادٌر اأخداة متل بذأل فاأادراء
اأجٌدون ٌرؼبون باعرفة ذأل
 - 415قدر اجاح االخرٌن ان وأل
 - 416ال مإجل عال اأٌوم اأى اأؽد  ..قم باا ٌجب وقماا ٌجب
 - 417اقرأ الطياأل اأقصص
 - 418ؼاً الطياأل
 - 419اسماع الطياأل
 - 420اهمم بؤوأوٌامل  ..الاه عاداا ٌ ٌن وقمل  ..أن م صل عتى ساعة أكً
ماجز اا عتٌل ااجازه
 - 421اهمم بساعمل فهً اؼتى اا ماتل
 - 422شؽل ااوار سٌارمل عاداا مبدأ اأسااء باالاطار
 - 423ال مقمرب كثٌرا ان اأسٌارات فً اأطرٌق
 - 424وقع اسماارة اأمبرع باالعضاء وا اتها اعل
 - 425ال مادب ظل  ..فعاداا تقع فً اعضتة اا  ..ساعد شخص اا وضعه
اسوء ان وضعل وسوؾ مرى اأيرق اباشرة
 - 426ا ميل باأاصر اع ان ساعدل
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 - 427فً اأعالقات عاداا مجد اار اا ٌسٌر عتى ا و خاطىء م دث وال
ممجاهل
 - 428عاداا ٌُيمرض اال ان مقوم بشًء  ..قم به وأكثر
 - 429كن اسمعداًا دواا ًا  ..فالٌوجد فرص ثااٌة أكً م سن االاطباعات االوأى
اأمً ممرل عاد االشخاص
 - 430أٌكن طبٌبل ان عارل  ..أكً مااو اعه فً هذه اأ ٌاة
 - 431اسمخدم اأصودا الزاأة اأبقع
 - 432سن ادائل بم سٌن شخصٌمل
 - 433بذا أو أدٌل صدٌق ٌامتل شا اة
 - 434مسائل دواا عن جدوى اهدافل  ..واسئل ايسل ( هل هذا اأهدؾ
سٌ سن ااً وان شخصٌمً ؟ )
 - 435اكمب قائاة ب  25شٌئا مرٌد ان مقوم به قبل وفامل وا اتها فً
ا يظمل
 - 436أٌكن أدٌل بعض اأاعتواات عن  3دٌااات سااوٌة ؼٌر دٌاامل
اأرئٌسٌة
 - 437اجب عتى هاميل ب ااس وطاقة ارميعة ..فهً مامقل اأى اأامصل بل
 - 438كل شخص مقابته البد وان ٌَعت َم شٌئا ًا ال معتاه اات  ..فا رص عتى
اأمعتم ان ؼٌرل
 - 439سجل ض كات واأدٌل عتى هاميل اأا اول
 - 440ا رص عتى وجود وسادات هوائٌة فً سٌارمل
 - 441عاداا متمقً بشخص ال معتاه جٌدا  ..اد ٌدل اباشرة واخبرهم باسال
 . .وال ميمرض ااهم ٌعتاواه مى أو كات ممذكر اات اساائهم
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 - 442عاداا مرٌد اأقٌام بشًء  .. .قم به عتى اأا و اأذي ٌجب ان ٌقام به
وان اأارة االوأى !
 - 443اض ل دواا  ..ف س اأيكاهة هو دواء أكل داء فً هذه اأ ٌاة
 - 444ال مقتل ابدا ان قوة اأكتاة اأرقٌقة واأتطٌية
 - 445ال مقتل ان اكرااٌة " اأجرسون " فقط الن اأطعام أم ٌطهى جٌداًا  ..فهو
أم ٌقم بطهوه
 - 446ؼٌر زٌت سٌارمل وفالمرها كل  3000اٌل مقودها اهاا كمب فً
دأٌل اأاسمخدم أسٌارمل
 - 447قم بمدرٌب اطياأل عتى اسمخدام اطافىء اأ رٌق
 - 448ال مخؾ ان قول " ال اعتم "
 - 449المخؾ ان قول " أقد أخطؤت "
 - 450ال ممردد ان قول " ا ماج اساعدة "
 - 451ال ممردد ان قول " أاا آسؾ "
 - 452ال مساوم عتى كراامل
 - 453امرل بجااب سرٌرل قتم رصاص وورقة بٌضاء  ..فبعض االفكار
اأذهبٌة مطرق عقتل فً اأثاأثة صبا ا ًا
 - 454ا مرم كل ان ٌعال ان اجل أقاة عٌشه اهاا كان عاته
 - 455قؾ عاداا م ً أ د ضٌوفل اأقاداٌن اأى اكمبل
 - 456ارسل اأزهور اأى ان م ب  ..وان ثم فكر باأاااسبة
 - 457ا ضر عروض اباائل اأرٌاضٌة او اأياٌة
 - 458عاداا مجد اأوظٌية اأاالئاة أطاو ل وا الال اقبل بها اهاا كان
اأرامب  ..فان قات باا ٌجب سوؾ ٌؤمً اأرامب اأذي مرٌد ال قا
 - 459ال مسمهن باأوقت او باأكتاات فكالهاا ال ٌاكن اسمعادمهاا
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 - 460اب ث عن اأيرص اأمً مجعل اأااس ان وأل ٌشعرون ااهم اُهاٌن
 - 461عاداا مخطط أر تة خارج اأبالد إقرأ جٌدا عن اأبالد اأمً مرٌد ان
مزورها
 - 462عاداا ٌقع طيتل دائاا ابد االهماام  ..وان ثم قل " قبتة سمخيً االأم
ماا "
 - 463عاداا مكون عتى راس عاتل ال مقل اال امعب او ان اأاتل قد اصابل
او ان اأؽضب قد اعمرال
 - 464ال مصر عتى اعطاء راٌل فٌاا ٌمعتق ب ٌاة ؼٌرل
 - 465عاداا مرفض دعوة اا وجهت اأٌل . .ابتػ ان دعال بذأل
 - 466ان اأاشاكل اأكبٌرة  ..مخ تبىء فً ااٌاها فرصا لثًرة
 - 467أٌكن أدٌل دواا ًا ُخططا ًا بدٌتة
 - 468بعد ان معال بكد أمصل اأى هدفل  ..موقؾ قتٌال أمسمامع بذأل
 - 469كن امابها ًا أتيرص  ..واشكر هللا  ..وقدر اعاه عتٌل
 - 470اأمزم باأجودة
 - 471كن قٌادٌا  ..ومذكر و دهم اأذٌن ٌسٌرون فً اأاقداة ٌرون كل شًء
 - 472ال مقتل ابدا ان قدرة اأكتاات عتى اعادة اأعالقات اأااقطعة
 - 473ان دااؼل ٌيكر بؤار وا د ف سب  ..أٌكن هذا االار اٌجابً وبااء
 - 474كن بطالًا ال دهم
 - 475مزوج فقط ان م ب
 - 476ا صً اعال أمعتم كم اات ا ظوظ
 - 477هامؾ واأدمل ان ٌن اأى اخر
 - 478آان باأ ب ان اول اظرة
 - 479أكرم ان ٌعماً بؤطياأل
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 - 480ال مسخر ان ا الم اآلخرٌن
 - 481ال مرفض اال كام اأمادٌبٌة  ..فهً اسإأٌمل اأاداٌة  ..وسوؾ معتال
اأكثٌر
 - 482اقبل توى اأاعااع ان قداها ا ٌد اا أل
 - 483عاداا مشعر باأمعب  ..ااظر اأى وجهل جٌداًا
 - 484أ ب بعاق وباخالص  ..ص ٌح أاه قد ُمجرح ان قبل اأؽٌر  ..وأكاها
اأطرٌقة اأو ٌدة أتعٌش بسعادة
 - 485ال معمذر اذا بكرت بقدوال اأى اوعد اا
 - 486افمح باب اأسٌارة أزوجمل  ..وساعدها دواا فً ارمداء اعطيها
 - 487عاداا مإدب اطياأل  ..فؤدبهم بٌد خيٌية !
 - 488فً االجمااعات وبعد اامهاء االسمرا ة اخمر اكااا آخر أتجتوس فٌه
ؼٌر اكاال االول
 - 489اسمخدم اجا امل اأااضٌة كدرجة ستم أاجا ات أُخرى  ..ال كاقعد
مجتس عتٌه
 - 490بعد فصل اأخرٌؾ إ جاع اوراق اأشجر ضان كواة واقيز اأى داختها
اع ان م ب
 - 491مطوع  ..فبعض االعاال اأمً ال ٌرؼب بها ا د قد م وي اأيرص
اأكبٌرة
 - 492ال مقد اأسٌارة اذا كات مضع كوبا ان اأقهوة اأساخاة بٌن ركبمٌل !
 - 493أٌكن أدٌل َا َسا ات اوافذ ٌدوٌة فً عتبة سٌارمل
 - 494اسمخدم اأاكامب اأسٌا ٌة  ..ااها موفر عتٌل اأوقت واأاال
 - 495اذهب اأى اصور ا مرؾ واأمقط صورة أل  ..واعد اأكرة كل 3
ساوات
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 - 496ال مضع اأيرصة ركوب االفعوااٌات
 - 497اساح أالخرٌن باأمربٌت عتى ظهرل عاداا م ماج أذأل
 - 498خذ قٌتوأمل عتى اأشرفة فً فصل اأربٌع
 - 499وقع اوراق كياالت اجهزمل اأكهربائٌة ان اأبائع وا ميظ بها
 - 500عاداا مرى صؽار اأسال ؾ معبر اأطرٌق اااال موقؾ  ..وااقتها اأى
اأطرؾ االخر
 - 501اميق عتى اشارة بٌال وبٌن زوجمل مدل عتى اال م بها  ..وقم بها فً
االجمااعات اأعائتٌة دون ان ٌامبه ا د اأٌل
 - 502ال مكن اول ان ٌاماع عن اداء مقاأٌد اسرمل
 - 503ارصؾ سٌارمل فً آخر ارصؾ فً اأصؾ  ..الن بهذا ابوابل
سمامتل اأاسا ة دواا أكً ُميمح
 - 504اكمب عتى دفمر صؽٌر ااجازامل فً اأعال وضعها فً اكمبل ..
وعاداا مطتب عالوة عتى عاتل اقراها و دث ادٌرل عاها
 - 505ال موقع اي عقد فٌه اسا ات فارؼة
 - 506ال مسرع عتى االطالق عاداا مقود اأسٌارة واطياأل فً داختها
 - 507فً اأخالفات  ..اخمتؾ بصدق  ..وال مشمم اهاا صل
 - 508ال مؤكل اأقطعة االخٌرة فً وجبة صدٌقل
 - 509اسئل عن اظام ارمجاع اأبضائع عاد شراء اي شًء ٌمجاوز سعره
 2500أٌرة سورٌة
 - 510عاداا مرٌد ان مسمدٌن ااال  ..ارمدي االبس مدل عتى اال ماتل اأكثٌر
ااها
 - 511عاداا ٌكون صدٌقل واقعٌ فً اماعب كثٌرة دفعمه الهاال ااظره
اأخارجً اخبره ااه ٌبدو رائعا ًا
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 - 512أكً ممختص ان رائ ة اأبصل  ..عتٌل بقطعة شوكوالمه صؽٌرة
 - 513اامهز كل فرصة أكً م سن اهارامل فً اأعال
 - 514عاداا مسافر ال مؤخذ اعل اجوهرامل اأثاٌاة
 - 515ضع عاوان اازأل عتى قٌبة سيرل  ..ان اأداخل واأخارج
 - 516ال معط رقم بطاقمل االئماااٌة ال د اا عتى اأهامؾ
 - 517مذكر كل ان مراه  ..أدٌه شًء ٌخاؾ ااه  ..وآخر ٌ به  ..آخر فقده
 - 518مؤكد ان فوامٌر اأياادق وخاصة فوامٌر االمصاالت
 - 519معتم اأقواعد جٌدا وان ثم اكسر بعضها
 - 520اهاا بتؽت ان اأعار عااق واأدمل وقبتها
 - 521مذكر كل االشخاص ٌ بون اأكرم واالخالق اأطٌبة
 - 522ضع رسائل ب ومشجٌع الطياأل فً عتب طعااهم اأادرسً
 - 523شجع كل ان ٌسٌر عتى طرٌق اأم سٌن اأايسً او اأجسدي او
اأرو ااً
 - 524مذكر ان امعة االامصارات مؤمً ان اشاركمها اع االخرٌن
 - 525اذهب اأى اسابقة اأرودٌو – اسابقة رعاة اأبقر –
 - 526عاداا ٌقدم ا ٌد اا خداة أل  ..واات ال معتم اا هو اأابتػ اأاالئم أها ..
اسئته " اا هو اأابتػ اأعادل اأذي ٌجب ان اعطٌل اٌاه ؟ "
 - 527مذكر ان اأعالقات اأااج ة هً متل اأمً مقوم عتى اأ ب اكثر ااا مقوم
به عتى اأ اجة أتطرؾ االخر
 - 528عاداا م ماج أاساعدة اا قل " أدي اشكتة  ..فهال مكرات باساعدمً
ان فضتل ؟ "
 - 529ااخرط ب كواة ادٌامل  ..ومذكر اأقول " ان اأسٌاسٌة ال ٌجب ان ممرل
أتسٌاسٌن "
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 - 530مذكر ان  %80ان اجا ل ٌعماد عتى كٌيٌة معاال اع اآلخرٌن
 - 531اٌال ان مض ً بكراامل ان اجل اأاال او اأااصب او اأشهرة
 - 532ال مقص اأاكات اأسٌئة فً ضور االااث
 - 533ال مبع ابادئل  ..وال مبع ا الال  ..وال مساوم عتى ايسل
 - 534فً االول ان ابرٌل اخدع ا د اصدقائل
 - 535ال ُم َاان االخرٌن بعال طٌب او كرٌم قات به مجاهه م  ..قم به وااسه
 - 536اسس الطياأل سابات موفٌر فً عٌد اٌالدهم ال 16
 - 537معتم كٌيٌة عزؾ اعزوفة " أاٌزٌاج جرٌس "
 - 538ارمد االبسل اأقدٌاة قبل ان مشرع بطالء اازأل
 - 539ال مخجل ان وطاٌمل
 - 540المخجل ان ذرؾ داوعل
 - 541المخجل ان ان مض ل بصوت ارميع او ان مؽاً بيرح
 - 542جرب دواا اأاالبس اأمً معمزم ارمدائها فً اأاازل قبل شرائها
 - 543ال مثق بذاكرمل  ..اكمب كل شًء عتى اأورق
 - 544عاداا مؽضب قا ًا  ..ضع ٌدٌل فً جٌوب باطاأل
 - 545ابذل كل جهد ااكن أرفع اجور اأاعتاٌن
 - 546أارة فً ٌامل واعد ااراة ذات شعر ا ار
 - 547أكً مضان قراءة جٌدة عاداا مازل فً " ازل " اامتل اصباح اضاءة
 100وات وضعه فً سٌارمل
 - 548عاداا مقرض ا داًا ااال  ..ا رص عتى ان ٌكون اان ٌعٌده دون ان
مطاأبه به
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 - 549اذا وقعت ان عتى سطوة اأيرس  ..اامطٌه ارة اخرى  ..وان وقعت
فً اأ ٌاة  ..قم وقؾ اباشرة ارة أخرى
 - 550ا ذر ان اخبار اأااس كم اات سعٌد بعضهم قد مضٌق عٌاه عتى ذأل
 - 551اؼتق اأهامؾ ان وضعل ا دهم عتى االامظار
 - 552اهاا كات اصٌبا ًا  ..فال بد وان مخطىء ذات ارة
 - 553اسئل ايسل ان ٌن اأى اخرى  .ان أم ٌكن اأاال هو اا اسعى اأٌه
االن فااأذي ارؼب باأقٌام به بدال عاا اقوم به االن
 - 554م دث ببطىء  ..وأكن فكر بسرعة
 - 555عاداا ُمسئل سإالًا ال مرٌد االجابة عتٌه ابمسم وقل " أااذا مرٌد ان
معرؾ هذا ؟ "
 - 556الم مرم اأااس أثرومهم بل أذكائهم
 - 557عاداا مكون فً طرٌق سير وسوؾ مبٌت فً " ازل " عتٌل ان مامتل
اقيال ااان أكً مؽتق اأاوافذ واالبواب
 - 558ال مخن ثقمل بايسل  ..وال باالخرٌن
 - 559ااماع عن أعب دور اأاامصر دواا
 - 560ال مخرج خارج اأاطبخ اهاا دث عاداا ٌكون هااأل شٌئٌ ٌؽتً عتى
اأيرن
 - 561قل ٌر ال هللا كتاا عطس ا ٌد اااال
 - 562أٌكن عقابل االئم أتيعل اأذي قام به اطياأل
 - 563مذكر اا ان مقول " أقد اسمستات " سٌقول ؼٌرل ها هً فرصمً
 - 564أتطوارىء فقط  ..ا ميظ دواا بيكة وبورقة  200أٌرة سورٌة فً
ا يظمل
 - 565ال مطتً اازأل باأتون االخضر اأيامح
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 - 566ال مساح أايسل بان ماشؽل كثٌرا ب ٌث ال مسمطٌع ان تتشارل اع
عائتمل بوجبة وا دة فً اأٌوم عتى االقل
 - 567مذكر دواا ان م مرم ايسل  ..وان م مرم االخرٌن  ..وان مم ال كاال
اأاسإوأٌة اأاامجة عن افعاأل كتها
 - 568خذ اعل اابهل اأخاص عاداا مسافر  ..فبعض اأياادق ال موقظل ٌااا
مطتب ااها ذأل فً اأوقت اأاااسب
 - 569عاداا مخسر  ..معتم ان خسارمل
 - 570المطيىء اضواء اأشرفة مى ٌعود كل افراد اسرمل اأى اأاازل اأرٌيً
 - 571ازرع اأكوسا فً دٌقة اازأل
 - 572خذ اعل هدٌة اأى اأاازل اأذي سمزوره و بذا أو كاات كمابا ًا ايٌداًا
 - 573المهال اأت ظات اأسعٌدة اأصؽٌرة واات مسعى ختؾ اأكبٌرة
 - 574أٌكن أدٌل عتبة اسعافات اوأٌة فً اازأل وفً سٌارمل
 - 575ال مرضى ان ُمتمقط أل صورة واات مشرب اأعصائر
 - 576ال مدع اأاشاكل اأصؽٌرة مدار اأصداقات اأكبٌرة
 - 577ال ممزوج ان اارأة مماتال فً اخمٌار اطعامها
 - 578أكً ُمرح باأل  ..امخذ قرارامل مبعا أابادئل واخالقل
 - 579أكً مجيؾ اال ذٌة . .ؼتيها بؤوراق اأص ؾ ودعها مى مجؾ
 - 580اقرا كمابا عن ٌاة اأا ل  ..ومعتم ااه
 - 581اذا كات ارهقا ًا  ..فاصعد اأى سطح اازأل واصرخ ثالث ارات
 - 582الممياجىء ان راٌت ان اأ ظ ٌقؾ اأى جااب ان ال ٌ ماجه عتى
االطالق
 - 583عاداا ٌطتب اال عزؾ اأبٌااو  ..اعزؾ دون اعذار او ماتال
 - 584اشمرل فً اجتة دأٌل اأمتياز
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 - 585المموقع ان ان م ب ان ٌم ول و ده اأى ااسان جٌد !
 - 586اازع أو ة اأمعرٌؾ اأخاصة باالجمااعات اا ان مخرج ان قاعة
االجمااعات
طرق مجعل بها ادٌرل ٌبدو بصورة ساة ااام ادٌره
ة
 - 587اب ث عن
 - 588ان ٌن اأى اخر دع اأشخص اأذي ٌقؾ فً اأطابور ختيل ان ٌمقدال
 - 589ا ال سكٌن جٌب صؽٌرة
 - 590مذكر دواا  ..ان ٌسرق اأبٌض ٌسرق اأجال
 - 591اخرج اع االشخاص اأذٌن ٌاتكون وجهات اظر اخمتية عال
 - 592ال مب ث عن اأاشاكل
 - 593ال مدفع ثان اخطاء ؼٌرل
 - 594اقمرب ان مجارب اأ ب واأطبخ بمهور ادروس !
 - 595كن اول ان ٌ ارب الجل قضٌة عادأة
 - 596عاداا مواجه خٌارٌن اامعٌن  ..اخمر اأذي أم مجربه ان قبل
 - 597مذكر دواا ان اأوقت اأذي مقضٌه اع اوالدل ال ٌقدر بثان
 - 598ان اأوقت واأجهد اأذي مصرفه أالصالح بٌن صدٌقٌن ال ٌقدر بثان
 - 599ال مقمرب ان اال صاة او اأاطاعم ان اأختؾ
 - 600هاال بعض االشخاص دواا سوؾ ٌؤمون باسباب مااعل عن اأقٌام باا
ماوي اأقٌام به  ..مجاهتهم !
 - 601مؤكد ان أن مؤاٌن سٌارمل ٌكيل اأسٌارات اأاسمؤجرة أٌضا الن
اأعروض اأمً ٌعرضها اإجري اأسٌارات مكتيمها ارميعة جداًا
 - 602عاداا مرٌد ان تتشارل اع أ ٍد اا فً اشروع اا  ..مؤكد ان اامالكه
اأاال اأكافً أذأل
 - 603ال معطً اال ظات سٌئة عن صدٌق صدٌقل
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 - 604اذا وجدت عٌبا فً اامجا قات بشراءه  ..راسل اأادٌر فورا ..وان ثم
هامؾ خداة اأعاالء
 - 605ال مركب اأسٌارة اع شخص ٌشرب اأك ول
 - 606ال مخبر ا د اهاٌة فتم  ..او قصة كماب  ..الال سميسد اأامعة بذأل
 - 607فكر ارمٌن قبل ان مشمري االسهم باأسعر االداى
 - 608ال مضع فرصة اأرقص اع زوجمل
 - 609عاداا م مار أي اأتو ات ٌجب ان مضع عتى جدارل  ..عتق أو ة
بإطار أسود أاتسون ااادٌال
 - 610عاداا م مار ااذا مرٌد ان مرمدي  ..ارمدي جازاًا أسود اع مً شٌرت
أزرق  ..فؽاأبا اا ٌكون االئاا ًا ذال اأرداء
 - 611عاداا مركب اأ افتة أأق اأسالم عتى سائقها ..واشلره عاد اأازول
ااها
 - 612اكمب رساأة قصٌرة عتى اأصي ة االوأى ان كل كماب ماوي اهداءه
 - 613ال مقدم هدٌة أٌست اؽتية بصورة االئاة
 - 614ضع القواعد الوالدل عتى ان مكون عادأة وواض ة ودائاة
 - 615المظن ان االدوات ارميعة اأثان مؽاٌل عن اأمدرٌب او اأخبرة
 - 616معتم قول كتاة أ بل بثالث أؽات عتى االقل
 - 617أقرأ اجتة كل اسبوع مم دث عن ااور ال ممعتق عتى االطالق بعاتل
او بهواٌامل
 - 618ا يظ قصٌدة ب وا دة
 - 619عاداا مسئل ا دأًا اا فً اأطرٌق عن وجهة اا  ..دعه ٌكرر أل اا قاأه
أل ارمٌن عتى االقل
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 - 620عاداا مكون ارهقا ًا جدا  ..وٌموجب عتٌل االسمارار باأعال  ..اؼسل
ٌدٌل ووجهل وارمد جوارب ومً شٌرت اظٌؾ  ..وسمشعر باأيرق عتى
اأيور
 - 621مؽاضى عن بعض عٌوب اصدقائل أكً ٌمؽاضوا ه م عن بعض ااا
عادل
 - 622ابمعد عن متل اأا ال اأمً مكمب عتى واجهمها " ار ب باأسٌدات
دواا ًا "
 - 623عاداا مدرل اال قات بخطؤ اا  ..امخذ خطوات سرٌعة أمص ٌ ه
 - 624عاداا ٌمعتق االار باأاشارٌع االقمصادٌة  ..كن واقعٌا بصورة اطتقة
 - 625ابمسم عاداا مرفع سااعة اأهامؾ  ..فاأامصل سوؾ ٌشعر بها
 - 626ضع اهدافا كبٌرة أاوظيٌل وساعدهم عتى اأوصول اأٌها
 - 627ادفع فوامٌرل فً اوعدها  ..وان أم مسمطع اكمب اأى اطاأبٌل رساأة
مشرح فٌها وضعل اأااأً وامى معمزم دفعها
 - 628معتم اأ قائق واأوقائع و ألن مذكر و دها اأعاطية اأمً مقاع اأطرؾ
اأاقابل باا مرٌد ان مقوأه
 - 629ال مضع اأوقت فً ا اوأة اقااع ايسل باوع اوسٌقى ال م به  ..فقط
اساع اا م ب
 - 630امرل دواا اقوداًا  ..فً عتبة اأيكة – عتبة موضع فٌها اأاقود ان اأيئة
اأصؽٌرة –
 - 631عاداا موقع صيقة اا  ..واقمرح اأطرؾ االخر ماجٌل اأمياصٌل اأى
وقت آخر  ..ارفض  ..وامم اأصيقة قبل ان مقم ان عتى اأطاوأة
 - 632اسئل ايسل هل اات ارماح العطاء ايماح اازأل الصدقائل اأاقربٌن
 ..ان ال  .فاب ث عن اصدقاء جدد
 - 633قم باا هو ص ٌح اهاا قال االخرون
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 - 634ارمدي قاٌصا وربطة عاق عاداا مذهب اأى عاتل  ..اهاا كان !
 - 635ا كم عتى اأااس ان وجهة اظرهم  ..ال ان وجهة اظرل !
 - 636عاداا مصافح فماة  .. .ال مضؽط عتى ٌدها بشدة !
 - 637كن اايم ا وامقبال أصداقات جدٌدة  ..رباا اأشخص اأماأً اأذي سمقابته
سٌصبح اعز اصدقائل ٌواا
 - 638ال مؽسل سٌارمل  ..او مجز عشبل  ...او مشمري شجرة عٌد اٌالد بعد
اؽٌب اأشاس
 - 639سوؾ مهبل اأ ٌاة ا ٌااا اوقاما س رٌة  ..قدسها !
 - 640معتم كٌيٌة صااعة اأيول اأسودااً اأهش بواسطة اأاٌكروٌؾ
 - 641أجل بعض ا الال ان اجل اساعدة اوالدل عتى م قٌق ا الاهم
 - 642ارمدي االبس افضل ان زبائال  ..وأكن ال مرمدي االبس افضل بكثٌر
ان رئٌس عاتل
 - 643اصعد عتى اأسالأم عاداا مقطن فً اأطابق اأرابع او االداى ااه
 - 644ال مهدد ا داًا  ..ان أم مكن قادرا عتى فعل اا مقول !
 - 645معتم دواا ان موفر ان رامبل اهاا كان ضئٌال ..فهذا هو اأاجاح اأاادي
 - 646اذا اردت ان مشمري سٌارة اسمعاتة فا ذر كاا ٌ ذر اأرجل اأعاري
عن مستق سور بؤسالل شائكة
 - 647اأمزم باأاعاٌر اأارميعة
 - 648اشمري عتبة اأيتيل اأ ار اأكبٌرة
 - 649المختط بٌن اأرا ة واأسعادة فكالهاا شًء اخمتؾ عن االخر
 - 650ال مختط اأثروة اع اأاجاح فكالهاا شًء اخمتؾ عن االخر
 - 651كن اول ان ٌسااح
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 - 652عاداا مزور اأطبٌب  ...المخرج قبل ان ٌجٌب عن جاٌع اسئتمل وال
مخرج قبل اامهاء اوعدل  ..ااه جسدل وااأل اأذي ام دث عاه اآلن !
 - 653عاداا مرٌد ان مبدل شٌئا اا  ..او مقاٌض شٌئا اا  ..ارمدي اعطيا ًا
وربطة عاق
 - 654قبل ان مدخل دورات اأاٌاه اأعااة مؤكد ان وجود اأااادٌل اأورقٌة
 - 655اذا كات معال فً شركة مؤخذ قرارامها عبر أجاة اا  ..فا رص عتى
ان مكون ضان اعضاء متل اأتجاة
 - 656فً اأ ٌاة كاا فً اأشطراج ال مهمم بإخراج اأبٌادق عتى ساب اأاتل !
 - 657أٌكن ان عادمل ان مقرأ شٌئا ًا ا يزا واتهاا قبل ذهابل اأى اأاوم
 - 658مزوج فماة م ب ومجٌد اأم دث  ..فؽدا عاداا مكبر فً اأعار سوؾ
ميٌدل جدا متل اأاهارات اأخطابٌة
 - 659ول اعدائل اأى اصدقاء بقٌاال باار جاٌل ألجتهم
 - 660عاداا موظؾ ا دا اا . .قدر ان كان ٌعال فً االعاال اأطوعٌة او
ضان اأكشافة فهم اشخاص أكيا ٌء دواا ًا
 - 661معاال بتباقة اع عاال اأاظافة كاا ممعاال اع ادٌر اأبال
 - 662ال مشمري اي اداة كهربائٌة ان " اأ راج " – اكان أبٌع االدوات
اأاسمعاتة –
 - 663مذكر ان ٌاخدع باأاال وٌابهر به ٌ ..اخدع بباقً االاور اأسخٌية
وٌابهر بها  ..ببساطة ابمعد عن هإالء اأ اقى !
 - 664عاداا ممردد فً اأقٌام بؤار اا أكال مشعر اال مرٌد اأقٌام به  ..قم به .
.فاأ دس ا ٌااا ابتػ ان اأ قائق وقعا ًا
 - 665ا مرم قواعد عبور اسارب اأطرق
 - 666معتم كٌيٌة خبز اأخبز
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 - 667اأجاٌع ٌ ب اأادح ..فال مبخل به عتى ا د
 - 668خصص بعض ان اأوقت أايسل اات و دل
 - 669كن دواا عتى سجٌمل  ..وان كان ٌعاً ذأل ان مكون ؼرٌبا ًا بعض
اأشًء !
 - 670اأجاٌع ٌسم ق كعكة عٌد اٌالد اهاا بتػ ان اأعار  ..فال مضع فرصة
شراء وا دة أهم
 - 671ركز عتى االٌجابٌات فً ٌامل بدال ان اأستبٌات
 - 672أمكن اايم ا ًا عتى اأمؽٌر  ..أكن ال مدعه ٌطال ابادئل !!
 - 673ال مؤخذ اأصور أان ال ٌرؼب بذأل
 - 674ال مموقع ان ا د ان ٌعتم ااأذي مرٌده لهدٌة فً عٌد اأاٌالد ان أم
مخبرهم اات بذأل
 - 675قبل اأر الت اأطوٌتة  ..ااال خزان اأوقود  ..وادخل دورة اأاٌاه !
 - 676عاداا م اض اأصور اطتب اسخمٌن وارسل اأاسخة اأثااٌة أالشخاص
اأذٌن اعل فً اأصور
 - 677عاداا موصل فماة اأى اازأها مؤكد ان دخوأها اأٌه قبل ر ٌتل
 - 678عش اع ٌواال االأٌؾ بضعة اٌام قبل اطالق اسم عتٌه
 - 679ا ميل دواا بذكرى أقائل االول اع زوجمل
 - 680عاال اوظيٌل بايس درجة اال مرام اأمً معاال بها زبائال
 - 681ال مسرع فً قٌادة اأسٌارة عتى االطالق قرب ادارس االطيال  ..عتى
االطالق !!
 - 682دع اطياأل ٌواجهون عقبات افعاأهم !
 - 683كن اسمعدا أقطؾ ثاار أعااأل واالسميادة ااها
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 - 684ال مموقع ان اجال اأهداٌا هً اأمً م ُؽتؾ بؤجال االؼتية  ..فؤ ٌااا كثٌرة
مخدعاا اأقشور !
 - 685قد مكون ا ظوظا  ..وٌدر عتٌل اأكثٌر ان اأاال  ..وأكن ٌجب عتٌل
ان م رص عتى ان معً ان كل ذأل ان اأر ان !
 - 686عاداا ٌمرشح شخصٌ جٌد أااصب سٌاسً ادعاه بكل وقمل وااأل
 - 687عاداا م ماج اصٌ ة . .اسمشر اأخبراء !
 - 688مذكر  ..اأصات أبتػ ان اأرد ا ٌااا
 - 689المشمري ادوات اأقٌاس اأرخٌصة
 - 690المظن ان اأسعادة معاً اأرا ة  ..ان اأسعادة هً اأمً مؤمً بعد اأعال
اأجاد اأاكد
 - 691ال مزدري االفكار اأجٌدة فقط الال ساعمها ان اشخاص ؼٌر كذأل
 - 692ارسل ا د االطيال اأيقراء اأى اخٌم صٌيً ان ٌن اأى آخر
 - 693صتً فً اسجد فٌه خطٌب جاعة جٌد
 - 694اا ٌجب ان مقوم به  ..قم به بيخر وسعادة
 - 695المضع اأوقت فً اامظار االأهام  ..إبدا عاتل واالأهام سوؾ ٌجد
طرٌقه اأٌل
 - 696المصدق كل اا مساعه  ..وال مايق كل اا ماتل  ..وال مام كل اا ٌاكال
اواه !
 - 697عاداا مقول كتاة " ااا ا بل " مؤكد ان أال معاٌها
 - 698عاداا معمذر ان ا دهم  ..ااظر اأى عٌاٌه
 - 699قدم ايسل  ..كاا كات مقدم ايسل عاداا كات طاأبا امخرجا ًا أتطالب
اأجدد فً جااعمل
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 - 700قبل ان ُمقدم عتى اأزواج ان ا داهن  ..إخطبها أادة سمة أشهر عتى
االقل !
 - 701عاداا مامصر ال مشات
 - 702عاداا ُمهزم ال مبرر
 - 703راقب ااطباعل  ..فهو اول اا ٌراه اأااس فٌل
 - 704عاداا مسافر  ..خذ اعل اصباح  ..ووسادة  ..وفرشاة اساان
 - 705ا رص عتى ان مقطن فً اأدور االخٌر دواا
 - 706اذا اردت ان معرؾ عن اأشخص اأذي اااال ان هو  ..اسئته ان هم
ي ان ٌقابلها فً ٌامه
اأشخصٌات اأخاس اأمً ٌر د
 - 707ال مكن اميرجا ًا ف سب  ..شارل وخذ زاام اأابادرة
 - 708ال مطتق اأاار قبل ان م دد اأهدؾ
 - 709ال ممؤخر فً مستٌم اأمزااامل
 - 710عاداا مجد شخصا اا بار ٌع فً اأقٌام باالاور اأصؽٌرة  ..دعه اسإال
عن اأكبٌرة
 - 711إقرأ اأازٌد ان اأكمب
 - 712ابمعد عن اشاهدة اأمتياز
 - 713مذكر ان اأسعر اأاااسب أٌس اا هو اكموب عتى اأستعة  ..بل اا هو
اااسب أاٌزااٌمل
 - 714عاداا مطرق بابل اأيرص  ...ادعها اأى اأعشاء !
 - 715عاداا ٌقدم اأجرسون خداة اسمثاائٌة أل . .قدم اات بقشٌشا ًا اسمثاائٌا ًا
اٌضا  ..وامرل رساأة صؽٌرة اكموب فٌها " شكرا أقد جعتت ااسٌماا ااٌزة "
 - 716ال مم دث اأى ا دهم واات ترمدي اظارامل اأشاسٌة
 - 717مذكر كتاا معتات اكثر  ..كتاا قل خوفل اكثر
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 - 718اشمري افضل  3كمب أالطيال . .إقرأها اوال وان ثم اعطها الطياأل
 - 719اا ان مامقل اأى ً جدٌد  ..عرؾ ايسل بجٌراال
 - 720عاداا ٌصاب ا د اصدقائل او ا بائل باالعٌاء  ..مذكر ان االال
واأميكٌر االٌجابً خٌر دواء
 - 721عاداا مجد شٌئا مرٌده قا . .ال مدع ارمياع سعره ٌااعل عن اقماائه
 - 722كن افضل ادرس وادرب الطياأل
 - 723بعض االاور ٌجب اأقٌام بها عتى اكال وجه عاد اأقٌام بها  ..وبعضها
اأقٌام بها عتى اي شاكتة افضل ان عدم اأقٌام بها  ..معرؾ اأيرق بٌن االثاٌن
 - 724عاداا مشمري أيائؾ االعشاب االصطااعٌة  ..او اأقضبان اأ دٌدة ...
او اأسالأم  ..اشمري اطول ااا م ماج اأٌه
 - 725ال مختط اأاشاكل اأصؽٌرة باأكبٌرة  ..ومعاال بكل وا دة ااها عتى
دى
 - 726عاداا ٌطتب اال اأدعاء عتى اؤدبة جااعٌة  ..قم بذأل بسرعة
 - 727اظهر اال مرام أت َِرفٌن وأطبقة اأعاال اأداٌا
 - 728مذكر اثا ٌل عاتً أفضل ان أأؾ اظري
 - 729ااسل ٌد طيتل كتاا سا ت أل اأيرصة  ..فٌواا اا سٌموجب عتٌهم
اأقٌام باأاثل !
 - 730عاداا مقدم اأطعام عتى اأطاوأة ا رص عتى ان مكون اأقطعة االوأى
أان عال به !
 - 731عش باالخالق واأقٌم اأص ٌ ة  ..الاه عاداا مكبر ومسمعٌد ذاكرمل
سوؾ مسعد ارة أخرى بخٌارامل
 - 732اظؾ عتبة اأاربى جٌداًا قبل ان معدها اأى اأثالجة
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 - 733اشمري كل عام أو ة فاٌة مى أو كاات ان رسم طاأب فً اأادرسة
اأثااوٌة
 - 734مطوع بضع ساعات كل شهر
 - 735معتم اأقيز عتى اأ بل
 - 736المظن ان جاٌع اأقائاٌن عتى اعااأهم ٌعتاون كل شًء عاها
 - 737معتم كٌيٌة صااعة صتصة اأسباؼمً  ..وصتصتة واأدمل هً االفضل
 - 738عاداا مرٌد شراء باطال جدٌد ا رص عتى مبقى ا يظمل بٌدل
 - 739اشمري سٌارة فٌها واق ان اشعة اأشاس
 - 740المشمري قائب اأسير ؼاأٌة اأثان  ..ااها اول ان ٌب ث عاه
اأتصوص
 - 741عاداا مسافر فً اأطائرة خذ اجٌامل اأاهاة بواسطة قٌبة ٌدل
 - 742دع افكارل اأمً مدور فً ختدل  ..فً ختدل
 - 743اذا كان اأطقس باردا  ..دع زو جمل مرمدي اعطيل
 - 744اخمر ٌواا كل شهرٌن أكً مؤكل فٌه اربع وجبات ٌواٌا  ..عتى ان
مكون كل وجبة فً اطعم اخمتؾ
 - 745عاداا معرؾ ايسل عتى شخص اا ابمسم وقل " اساً  ...وٌشرفاً
اأمعرؾ اأٌل "
 - 746كن امواضعا واإدبا  ..وأكن ال تساح ال د ان أن ٌامقص ان قوقل
شٌئا ًا
 - 747اذا اردت ان ماظر باأااظار ضع اأربطة ول عاقل اوال !
 - 748اارس  100مارٌن ضؽط كل ٌوم  50 ..فً اأصباح و  50فً
اأاساء
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 - 749اذا اردت ان ميمح عتبة بهارات كبٌرة ..او بودرة اطيال  ..ارمدي
كاااة
 - 750عاداا مذهب أتصٌد او أتسٌر فً اأبراري اربط ا يظمل بستستمٌن
قوٌمٌن أكً ال مازأق اال اثااء ركمل
 - 751ال معماد عتى اأباول أ ل اشاكتل اأااأٌة
 - 752مذكر بعد اياوضة شخص اا  ..ا رص عتى كمابة اا موصتماا اأٌه ...
فاالمياق اأشيوي  ..ال ٌعد امياقا ًا
 - 753ال مشارل أ د اا فً اشروع اا أدٌه مارٌ ٌخ باقاضاة اأااس ان وأه
 - 754المدع روح اأاؽاارة أدٌل مميوق عتى ميكٌرل اأااطقً
 - 755أمكن ختيٌة كابٌومرل اأا اول صورة عائتمل
 - 756ال ميقد اعصابل  ..او اخالقل  ..او ايامٌح سٌارمل
 - 757ثق باهلل  ..وأكن عتٌل باالخذ باالسباب
 - 758فاجىء أ د اصدقائل اأقدااى باهاميمه
 - 759مابع طيتل فً ادرسمه فً كل شاردة وواردة
 - 760قدر عال زوجمل  ..كن افضل صدٌق واشجع أها
 - 761اصاع اكمبة خاصة الطياأل واهدهم فً كل عٌد اٌالد رواٌة ان االدب
اأقدٌم
 - 762اكمب عتى ورقة قٌاسات زوجمل  ..وا اتها فً ا يظمل !
 - 763ال مسمخدم بطاقات االعمااد فً اٌام اأعطل !
 - 764مذكر ال ا د ٌهمم بشركمل كاا مهمم اات بها
 - 765ال مقل " ال " قبل ان مساع اأقصة كااتة
 - 766اذا كات ضٌيا ًا  ..فإعرض اساعدمل فً وضع اأطعام عتى اأطاوأة
 - 767ال ماقد زوجمل او اوالدل ااام االخرٌن اهاا دث
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ًا
سوٌة
 - 768فً أٌتة اأعٌد اجماع اع عائتمل وؼاوا
 - 769ال ممؽاضى عن اي مصرؾ خاطىء ان قبل اطياأل  ..فهم اسإوأٌمل
 - 770ال مضع اأسٌارة عتى اظام اأسٌر قبل ان ٌضع جاٌع ان فٌها أ زاة
االاان
 - 771عاداا مدخل اأى اطعم ٌقدم طعااا اجابٌا ًا  ..ال مطتب طبقا ًا ال ٌاكال
صاعه فً اأاازل !
 - 772ارسل اأزهور اأى اامل فً ٌوم عٌد اٌالد زوجمل
 - 773اخبر اعتاٌل كم اضافوا اأى ٌامل ان خبرات
 - 774رسال كامبل اأايضل واخبره رواٌمل اأايضتة وأم ا ببمها وأم ؼدا
كامبل اأايضل
 - 775اعمذر فوراًا بعد ان ميقد اعصابل  ..وخاصة اع اطياأل
 - 776اشمري افضل خامم خطبة ٌاكال شرائه أخطٌبمل
 - 777عاداا متقً خطابا . .ركز عتى اا مرٌد ان معطٌه أتجاهور . .ال عتى
اا سوؾ مؤخذه ااهم
 - 778فً اأخالفات  ..مذكر اا ان ميقد اخالقل فً اأم دث واأاقاش  ..فقد
ف َقدت قوقل أٌضا ًا
 - 779رمب اعااأل  ..واعتم ماااا اٌن سمذهب  ..وأكن ان صادفت ااراًا
جاٌال  ..كن اراا أكً مسمامع به باا فٌه اأكياٌة
 - 780ال مإجل ا الال  ..وال مدع اأؽبار ٌطاأها الال ركامها جاابا ًا ادة طوٌتة
 - 781اختع قبعمل اا ان مدخل اأاصعد
 - 782ان اأا بة هً اهم شًء فً اأاازل  ..اول دواا ان مصاع اأموافق
واأوئام بٌن افراد اسرمل
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 - 783عاداا مطتب ان طيل اا ان ٌقوم بشًء اا  ..اسئته اا ان مامهً " هل
فهات عتً اا ارٌده اال ؟ "
 - 784ال ممعجل فان فً اأعجتة اأادااة
 - 785موقؾ عن قول " أقد صدااً بهذا "  ..وال مسمخدم هذه اأعبارة اال ان
كات معاً ادث ارمطام قٌقً !
 - 786سجل عتى شرٌط فٌدٌو كل اا اء اازأل الجل شركات اأمؤاٌن ..
وا ميظ بذأل اأشرٌط فً خزاامل اأباكٌة
 - 787مذكر االاور االكثر اهاٌة م دث بعد اامهاز اأيرص
 - 788اشمري عدة القة ذقن وخصصها أتسير
 - 789مذكر ان طرٌقة عرض اأاعتواة هااة بقدر اا هً اأاعتواة اأمً
معرضها
 - 790ان ٌن اأى آخر شاهد براااج " إفمح ٌا سم سم "
 - 791إقرأ بٌن اأسطور !
 - 792عاداا ٌعرض ا د اماجر اأسٌارات مازٌالت  ..اذهب ابكرا  ..اعاً
ابكراًا جدا  ..فاأجاٌع ٌماافس عتى متل اأاامجات
 - 793موقؾ وشاهد ا د اأازارعٌن وهو ٌبذر اأبذور
 - 794موقؾ وشاهد اأ رفٌن وهم ٌعاتون
 - 795ال متمقط شٌئا ان عتى االرض  ..او ان داخل سٌارات االجرة
 - 796عاداا مرى ا د ٌتمقط صورة أاجاوعة ان اصدقائه  ..إعرض عتٌهم
ان متمقط أهم صورة جااعٌة
 - 797ال معمذر عن دفاعل اأشرس عن ابادئل او اخالقل او سالاة اسرمل
 - 798عاداا مخمتؾ اع زوجمل عاأج خالفل اأ اأً  ..وال ميمح اأاتيات
اأقدٌاة !!
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 - 799المظن ااه ٌاكال الء فراؼل اأعاطيً بواسطة اأاال
 - 800كن ااٌزا بااجاز اأاهام اأصعبة واأهااة
 - 801عاداا مشمري اظتة ا رص عتى ان مكون كافٌة أكً م اً شخصٌن
ان اأاطر
 - 802امرل بعضا ان فكة اأاقود فً اااكن ٌاكن الطياأل ان ٌروها
 - 803ال ممعاال اع صداقامل اأجٌدة  ..او زواجل اأااجح  ..او ص مل
اأستٌاة وكااها ااور ان اأاستاات !
 - 804ان وجدت سٌارة مرصؾ فً االااكن اأاخصصة أذوي اال مٌاجات
اأخاصة وهً ال ٌجب ان مقؾ هاال بتػ اأشرطة عتى اأيور !
 - 805ال مرمدي ربطة اأعاق اأمً ارمدٌمها فً يل زفافل  ...وا ميظ بها اأى
االبد
 - 806اا ان مهزم  ..اعمرؾ بهزٌامل واطتب اأموجٌه
 - 807عاداا ٌؤمً االار أشراء أوراق اأ اام  ..او زبدة اأصباح  ..اشمري
ضعؾ اا م ماجه
 - 808قم بعاتل بصورة ص ٌ ة أٌس الال اجبر عتى ذأل  ...بل الال مرٌد
ذأل
 - 809مذكر اسرع طرٌقة أتوصول اأى وجهمل عاداا مسافر  ..هً ان مكون
ص بمل اامعة
 - 810المكمب رسائل اأ ب عتى اأكابٌومر  ..بل اكمبها بخط ٌدل  ..وبقتم ذا
بر سائل
 - 811ال مشمري كرسً جتوس قبل ان مجتس عتٌه عدة دقائق
 - 812ال مكن ساسا جدا  ..مقبل اأاقد كاا ممقبل اأادح عتى د سواء
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 - 813عاداا ٌامهً ٌوال اأشاق  ..انتصب بقاامل ايمخراًا باا قات به  ..وال
ممخاذل !
 - 814عاداا مكن فً اطعم اا  ..المطتب اأكبدة  ..فبعض االطعاة ال مإكل
اال فً اأاازل
 - 815ا ميظ بمقارٌرل اأضرائبٌة اهاا طال اادها
 - 816كل اسبوع قم بماظٌؾ ا دى خزائن اازأل !
 - 817ااشر عتال وعتم اأااس ان وأل ااا معتم  ..فهذه هً اأطرٌقة
اأو ٌدة أتختود
ُ - 818كن ختوقا ًا اع كرماا االرضٌة !
 - 819ال معال فً شركة ٌاتكها شخص اخالقه اشبوهة  ..او عتٌه مهم سابقة
 - 820عاداا ممعاال اع اأاقاوأٌن  ..ا رص عتى ان يضان اأعقد اأذي ٌ كم
بٌاكم ؼرااات مؤخٌر فً ال عدم اماام اأعال فً اأوقت اأاميق عتٌه
 - 821إقرأ اأتو ات اأمعرٌيٌة ألطعامل  ..وأكمبل  ...و أجهزمل اأكهربائٌة ..
سوؾ ممعتم اأكثٌر ااها !
ؾ
 - 822اا ان مصادؾ رجل ارور  ..او رجل اطياء  ..او ا د اأعااتٌن فً
اأدفاع اأاداً  ..اخبرهم كم مقدر عاتهم اأذي ٌقداواه أتاجماع
 - 823ا يظ  3قصص اامعة أالطيال أكً مكون اسمعدا دواا أقصها عتٌهم
 - 824وفر وقمل أالبداع ال أتاقد !  ..واعال بصات ودع اأثرثرة أآلخرٌن
 - 825زر ادرسمل اأثااوٌة  ..وقدم ايسل أتااظر  ..واطرح عتٌه خداامل ..
و بذا أو درست فً بضع اأيصول بعضٌ ان اأوقت
 - 826ا ذر ان اأقوارب واأدرجات اأاارٌة  ..فدروسها سرٌعة واإأاة جداًا
 - 827مصرؾ اع اآلخرٌن بؤخالق وشهااة اهاا كان مصرفهم اعل  ..ال
مدع مصرفات االخرٌن م دد اوع مصرفامل
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 - 828عاداا مم ادث اع ا د اا  ..أمكن دة صومل اقل ان دة صوت
ا دثل
 - 829دع اطياأل ٌشاهدول واات ممصرؾ اع زوجمل مصرؾ ٌدل عتى اال
م بها ومقدر عاتها دواا
 - 830اا ان مامتل سٌارة  ..اأمقط أها صورة وا ميظ بها
 - 831ان كات ماتل شا اة ال مدع اطياأل ٌجتسون فً اأختؾ
 - 832عاداا مكن ضٌيا ًا فً اطعم ال مطتب شٌئا ًا أؼتى ان طتب اُضٌيل !
 - 833ان قدم ا د اأاسمدٌاٌن اال وقال أل أأدفع أل اآلن كذا  ..أو ال قا ًا كذا
 ..اخمر اآلن دواا ًا !
 - 834اا ان مخرج ان اأ اام  ..إؼسته  ..واا ان م تق ذقال فً اأاؽستة
م قق ان اظافمها
 - 835عاداا مسافر موقؾ عاد االشارات اأمً مقول " عسل بتدي أتبٌع "
واشمري ان اأباعة هاال
 - 836إبدأ ٌوال باأقٌام بؤهم االاور  ..وامرل االقل اهاٌة آلخر اأٌوم
 - 837فكر ارمٌن قبل ان ممااع عن قبض ااالًا أقاء خداة قات بها  ..الن
اأااس عادة ال مقدر االشٌاء اأمً أم يدفع شٌئا ًا ان اجتها
 - 838ال مبذر فً ااأل
 - 839ال متمقط سكٌاا سقط ان عتى اأطاوأة
 - 840ال مشمري ااال ٌاكال اسمعااأه
 - 841عاداا مواجهل عقبة وعتٌل عبورها  ..ال مظن ان االامظار سوؾ
ٌجعل االاور اكثر سهوأة ! مجاوزها عتى اأيور !
 - 842عاداا ٌاوت كتبل  ..ضع طوقه عتى ا د اوافذ اازأل
 - 843عاداا مكمب اأاؽاسل عتى اوافذها  ..ؼسٌل باأبخار فقط  ..صدقها
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 - 844ال مؤكل أ م اأعجل اال ان كان ان صاع واأدمل
 - 845اا ان م صل عتى صورل  ..اكمب ختيها اسااء االشخاص اأذٌن
ٌظهرون فٌها
 - 846ساعد طيتل فً زرع دٌقة صؽٌرة خاصة به
 - 847صتً  ..فاأصالة مادل بطاقة اذهتة
 - 848فً اجاعات اأمسوق  ...ال مقؾ فً رمل دفع "  10اجٌات او اقل "
ان كان اعل ! 11
 - 849أكل اقام اقال  ..فم ٌن ااذا مقول وكٌؾ مقول .
 - 850فً االجمااعات  ...ال مدر وجهل أكً مرى ان اأذي جاء امؤخراًا
 - 851ال مركب اأدراجات اأهوائٌة او اأاارٌة افً اأقداٌن
 - 852فقط الال مإجر أجراًا ارميعا ًا ال ماظر باسمعالء اأى هإالء اأذٌن ال
ٌإجرون كذأل  ..وأكً معً االاور جٌدا مخٌل أو اال موقيت عن اأعال أادة
شهر ااذا سٌ دث أتداٌا ان وأل  ..ومخٌل فً ايس اأوقت أو موقؾ اأعاال
عن اأعال أادة شهر  ..برأٌل اٌهاا مؤثٌره أكبر ؟
 - 853ال مشمري اي اامج مبدو عتبمه وكؤاها فُم ت ان ذي قبل
 - 854ال ميصح عن اعتواامل اأشخصٌة او اأااأٌة  ...اال اذا كان ان
اأضروري اأقٌام بذأل
 - 855ال مشمري شٌئا ًا ان هإالء اأذٌن ٌطرقون بابل وٌبدأون دٌثهم بكذبة
صؽٌرة
 - 856اخمر شرٌكل اأااأً كاا مخمر شرٌكل فً أعبة اأماس ٌ ..ث ٌكون
قوٌا ُ فً االااكن اأمً ملون اات فٌها ضعٌيا ًا
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 - 857امصل بدار اأعجزة وا صل عتى قائاة باالشخاص اأذٌن أم ٌزرهم ا ٌد
ااذ ادة طوٌتة  ..وارسل أهم اأزهور واأبطاقات واكمب عتٌها " ان شخص
ٌظن ااكم رائعون جدا "
 - 858اصاع اسخا ًا أايامٌ ل اأهااة
 - 859فً اجازمل اأساوٌة اقرا كثٌرا  ...وأكن ال مقرا شٌئا امعتق بعاتل عتى
االطالق
 - 860عاداا مرٌد ان مصاع سادوٌشا ًا ا رص عتى ان مكون اأسكٌن اظٌية
جداًا
 - 861المشمري اازال فً ً ال ٌوجد فٌه شبكة ااابٌب ؼاز طهً داختٌة
 - 862مذكر اجمااع اأااس ال شًء ال ٌعاً باأضرورة ص مه
 - 863قبل ان مشمري اازال م قق ان قوة دفق اأااء بيمح صابور اأ اام
واأاؽستة واأاطبخ اعا ًا
 - 864موقع اأمؤخر فً اأسير باا ٌعادل  % 15ان اأوقت اأاخطط أه
 - 865ال مصدق قول بائع اال ذٌة ان اتبس اأ ذاء سٌم سن اع اأزان  ..ان
اأ ذاء اأجٌد هو اا ٌكون اتبسه ارٌ ا اا ان مرمدٌه
 - 866أمكن يتة عزوبٌمل قبل يل زفافل بٌواٌن عتى االقل
 - 867قص وشذب شعرل قبل اواعٌدل اأهااة بؤسبوع عتى االقل
 - 868أمعش ٌامل واات م اول رفع اأااس اأى االعتى  ..ال اازاأهم اأى
االسيل
 - 869عاداا ٌؽازأل ا د  ..ال مقاطعه
 - 870مذكر ان اأ ب اأكبٌر واأاجاح اأكبٌر ٌمضااان اؽاارة كبٌرة
 - 871ال متمقط اا ٌوقعه اطياأل  ..هذه اهامهم هم
 - 872اشمري قبعة راعً بقر
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 - 873اشمري كرسٌا ارٌ ا أتقراءة
 - 874اشمري طقم سكاكٌن امعددة أتاطبخ
 - 875ال مقمرب كثٌر ان اأعربات اأاقطورة
 - 876ال مقس ثروة اأارء باا ٌرمدٌه  ..بل باا مرمدٌه زوجمه
 - 877اظؾ اسااال قبل ارمداء ربطة اأعاق
 - 878ال مؽاار باا ال ٌاكال خسارمه
 - 879اهمم بشإوال اأخاصة  ..امرل اا ال ٌعاٌل !
 - 880ال مثق بإارأة ممسائل دواا عن سابل اأباكً
 - 881ال مقل ال د اا ااه ٌصاب باأصتع  ..فهو ماا ٌعتم ذأل !
 - 882معتم كٌيٌة كً االبسل  ..واسمخدام االبرة واأخٌط
 - 883مذكر أٌس دواا اأسعر اأاقمرح هو دواا اأسعر اأ قٌقً أتاامج
 - 884ال مقل " ان طيتً ال ٌاكن ان ٌقوم باثل هذا اأعال "
 - 885فً كل عام اذهب اأى اكان أم مذهب اأٌه ان قبل
 - 886بدل بطارٌات كواشؾ اأ رٌق كل عام
 - 887ال مطتب سمٌل اأدجاج فً اكان ال ٌعزؾ فٌه اأاوسٌقى
 - 888اأجهل اقاة كبٌرة  ..اول اأمختص ااه
 - 889ا ميظ بشاوع واعواد ثقاب فً اأاطبخ وؼرؾ اأاوم  ..أكً مسمخداها
فً ال ااقطعت اأكهرباء
 - 890ان كات مامتل ااال كثٌر  ..ساهم فً اساعدة اأااس ان وأل فهذا هو
االسمثاار االاثل أها
 - 891اسماع دواا أاامقدٌل  ..فهذا سٌجعتل مركز ومطور ايسل عتى اأدوام
 - 892ال مقل ال د ٌعااً ان اآساة كبٌرة " ااا اشعر باا مشعر به " الال
أست كذأل !
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 - 893مذكر ان سن ظل بعض اال ٌان ان ال م صل عتى اا مماااه
 - 894ال مقل شٌئا أتص افة ال مرٌده ان ٌاشر فً ص ٌية ادٌال  ..وال مصدق
ااه فعال هاال اا هو قابل وؼٌر قابل أتاشر فهم ٌاشرون كل شًء !
 - 895مذكر اأاثل اأقدٌم  ..ان ال دٌن عتٌه  ..فال َهم أدٌه
 - 896ال مساح أكتبل باأاباح وازعاج اأجٌران ان وأل
 - 897عاداا مطاأب ب قوقل ال ماسى اٌضا ًا اا ٌمرمب عتٌل ان واجبات
 - 898مذكر امعة االعطاء اكثر بكثٌر ان امعة االخذ
 - 899اكمب بخط عرٌض رقم اازأل عتى عتبة اأبرٌد او عتى أو ة عتى
اا ٌة اأطرٌق أكً مراها سٌارات اأطوارىء عتى اأيور فً ال طتبمها ألار
اا
 - 900ال مرضى ان معال فً اكمب ال ٌوجد فٌه اوافذ  ..اال اذا اضطررت
أذأل قا ًا
 - 901مذكر اأجاٌع اكموب عتى جباههم  ..ا ماج ان اشعر اااً شخصٌ ااٌز
 ..فاعال باوجب ذأل
 - 902ال موظؾ ا دا أدٌل ال ٌاكنل دعومه اأى عشاء فً اازأل
 - 903قم بوظٌيمل عتى افضل ا و  ..وافضل ان اي شخص آخر  ..فهذه
هً اأوسٌتة اأو ٌدة أت ياظ عتٌها
 - 904عاداا مخٌم فً ا دى اأاااطق ا رص عتى ان ممرل اأااطقة كاا
وجدمها !
 - 905اامق االبسل جٌداًا عاداا مذهب اأى اأاسجد
 - 906ان زارل طبٌب او ا ام او ا اسب . .فان سن اأضٌافة ان ال
اار اا امعتق بعاته
مسمشٌره فً ٍ
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 - 907ان قدم أل ا د اأاوظيٌن خداة ااٌزة اكمب رساأة ادح عاه وارستها
اأى ادٌره
 - 908ان عتات ان ا د اصدقائل ارٌض  ..فال م دثه عن االار مى ٌ دثل
هو عاه
 - 909عد اأارضى  ..فذأل ال ٌ ماج سوى بضع دقائق ان وقمل !
 - 910شاهد فتم " اأسٌد ساٌث را ٌل اأى واشاطن "
 - 911شاهد فتم " مبعا أاا قاأه هاري "
 - 912ال ممرل طيال فً اأسٌارة ااأم مؤخذ ايامٌح مشؽتٌها اوال
 - 913المظن ان واجبامل االجمااعٌة مقؾ عاد ارسال اأزهور او اأبطاقات
اأبرٌدٌة
 - 914عاداا مزور ادٌاة صؽٌرة فً وقت اأؽداء  ..اخمر اقهى اأسا ة
اأرئٌسٌة دواا
 - 915عاد قدوم شهر راضان  ..عتق فااوسا ًا صؽٌرا فً سٌارمل
 - 916ال مسئل القا ًا عن ان كات أات ب اجة اأى القة شعر أو ال !
 - 917اأصدق واجب عاد اقد االخرٌن  ..ومذكر اا مقوأه سٌذكره اأمارٌخ
دواا ًا
 - 918ال مشمري اجوهرات قٌامها اكثر ان  5000أٌرة قبل ان مقوم ببعض
اأاساواة
 - 919عاداا ٌؤخذ اوالدل دروسا فً معتم اأعزؾ عتى ا دى االالت
اأاوسٌقٌة  ..اشمري افضتها أهم !
 - 920قس اجا ل باا ض ٌت به ان أجته !
 - 921ال مؤخذ شٌئا ان اكمب عاتل اأى اأاازل  ..وال مى قتم رصاص !
 - 922ال ماسى ان مسماح فً ادٌامل  ..ف ماا فٌها اا ٌُرى فٌها
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 - 923ال مختط بٌن اأمهور اال اق وبٌن اأشجاعة
 - 924ال مختط بٌن اأرقة واأضعؾ !
 - 925فً االام ااات أجب عتى االسئتة اأسهتة اوالًا
 - 926ال مااقش اشاكتل اأزوجٌة فً وقت عاتل اع زاالئل !
 - 927ان اأ صان اأذي ٌصل قبل اأبقٌة بثااٌة وا دة ٌساوي اكثر ان اأبقٌة
باتٌون دوالر  ..أذا ا رص عتى ان مبذل اأجهد اأذي سٌجعتل ممقدم عتى
اأبقٌة ان وأل بهذه اأثااٌة !
 - 928ال م كم عتى االشخاص ان خالل اقربائهم
 - 929افظ عتى بعض اأؽاوض فً شخصٌمل
 - 930ال ممجاهل اأشٌطان  ..فهو وأل دواا ًا !
 - 931كن صبورا  ..اميهاا  ..واايم ا ًا اع كبار اأسن
 - 932مذكر هذه اأاقوأة " اأ ٌاة عبارة عن  %10ااور م دث أل ..
و %90ردة فعتل مبعا ًا أمتل االاور "
 - 933سافر  ..فيً االسيار فوائد كثٌرة
 - 934ال َمشِ م شٌئا ًا عتى جسدل !
 - 935ال مؤكل اأدواات باأسكر عاداا مرمدي بدأة داكاة اأتون
 - 936امصل قبل ان َمصِ ل أ ُمق َل ا د اصدقائل او ا د افراد عائتمل
 - 937عاداا مكون بعٌدا عن اازل وساعت صوت اآلذان  ..ادع الفراد
عائتمل
 - 938عاداا ٌعرض اصدقائل اساعدة اا  ..اقبل بها
 - 939ال مقرر ان ال مقم بشًء اا  ..الال فقط ال مسمطٌع اال اأقٌام باأقتٌل
ااه  .قم باا مقدر عتٌه !
 - 940اعمرؾ باعم هللا عتٌل  ..اهاا كاات صؽٌرة
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 - 941ان ٌن اأى آخر  ..مااول اأعتكة
 - 942مذكر ان شخصٌمل هً اأمً م دد قدرل !
 - 943ال مركب اع سائق ثال  ..اهاا كان اأوقت امؤخراًا !
 - 944ال ماس ب ان اأااافسات  ..فهً ايٌدة بقدر اا هً اامعة
 - 945ال م كم عتى شًء ال ميقه فٌه شٌئا ًا
 - 946م د ايسل  ..وضع أها اهدافا كبٌرة
 - 947اكمب قصٌدة شعر صؽٌرة كل اسبوع
 - 948أ ب زوجمل كل ٌوم أكثر ان اأذي سبقه
 - 949ان كات مبٌع اامجا ًا اا  ..جربه ان ٌن اأى آخر كؤال ا د اأزبائن
وااقد ايسل بشدة !
 - 950كن اسمعداًا اكثر ااا مموقع ااه ٌجب ان مكون
 - 951اشمري آأة مصوٌر صؽٌرة  ..وخذها اعل فً كل اكان
 - 952أمكن اصاف مل ااٌزة أل  ..كاا هو موقٌعل اأشخصً
 - 953ارشؾ افضل رسائل اأموصٌة اأمً صتت عتٌها  ..وا ميظ بها
 - 954عاداا مذهب أ ضور يل اا . .اشمري افضل اأاقاعد اأمً ٌاكن
اأ صول عتٌها
 - 955قدم اااذج عن االاور اأمً معرضها أتبٌع  ...بعد ان مقدم عرضل ال
قبته
 - 956ال مشمري شٌئا ان بائع وقح  ..او بائع ؼٌر أبق ..اهاا كان اأشًء
اهاا باأاسبة أل
 - 957خذ قاة االايتوازا كل عام
 - 958ال مام قبل ان مقرر  3اشٌاء مرٌد اأقٌام بها ؼداًا
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 - 959اشمري اظتة اراء  ..فان اأسهل اٌجادها وسط اأاظالت اآلخرى ان
واعدت ا دهم  ..كاا ااها سمضٌؾ أٌوال اأااطر أواا ًا اامعا ًا
 - 960وظؾ اأااس أ كاهم اأااطقً اكثر ان اهارمهم  ...فيً اأاشاكل اات
م ماج االوأى ال اأثااٌة
 - 961أ ب شخصا ًا ال ٌسم ق ان ٌُ ب ان قبتل
 - 962ال بؤس ان قتٌل ان افالم اأرعب ان ٌن اأى آخر
 - 963عاداا مرٌد ان مرفض طتبا ٌر يده أ ٌد اال  ..ارفض بتطؾ  ..وأكن
ب زم !
 - 964ال مؤكل شٌئا ًا قبل ان متقً خطابل  ..او ا اضرمل
 - 965اشمري الوالدل اأعابا مسٌر عتى طاقة اأاخٌته  ..ال عتى طاقة
اأبطارٌات
 - 966مذكر ان شخصٌة اوالدل مشبه صابون اأؽار  ..كالهاا صااعة اازأٌة
!
 - 967ال مسمثار فً اأاطاعم
 - 968عاداا مشمري شٌئا سوؾ مسمعاته اات فقط  ..اشمري افضل اا ٌاكن
شراءه عتى االطالق
 - 969اا ان ممزوج ابدأ بادخار اأاال الجل معتٌم اطياأل
 - 970ارفض و اشجب اأماٌز عتى اساس اأجاس  ..او اأعرق  ..او اأاعمقد
 - 971عاد اأسير باأطائرة اخمر اأاقعد اأذي بقرب اخرج اأطوارىء أكً
م صل عتى اسا ة اكبر أقداٌل
 - 972بعض اال ٌان ٌموجب عتٌل ان مقدم اكثر ااا ٌجب  ..أكً م صل
ال قا عتى اكثر ااا مسم ق !
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ٌ - 973اكال ان مرمدي أباسا ًا ؼرٌبا ًا  ..وأكن مذكر كتاا كان رداءل ؼرٌبا
اكثر كتاا وجب عتٌل ان مكون افضل اكثر  ..الن اأااس ماظر اأٌل اكثر
فا مرس !
 - 974اأ ٌاة قصٌرة  ..كل بعض اأ توٌات  ..وابمعد عن اأاشوٌات
 - 975كن ذرا ان ٌاة ٌعوزها اأطاوح
 - 976إدعم اأهالل اال ار
 - 977مذكر ان اأاجاح ٌعماد عتى اأقابتٌة واأم رل واأشجاعة
 - 978اهمم بعاق وبكثافة ٌامل  ..اكثر ان طوأها
 - 979كن ذرا ان اأادراء اأذٌن ٌهماون بعقد االجمااعات عتى اخذ
اأقرارات
 - 980ا ال دواا ثالث ان بطاقات عاتل فً ا يظمل
 - 981اهاا كان اأاوقؾ اأذي معرضت أه  ..مصرؾ باخالقٌة وأباقة ٌاأه
 - 982أكً مضان اجاح اخططامل فً كل عام  ..ا رص عتى اأبدء فً
اأعال عتٌها ان اأٌوم االول ان ٌااٌر
 - 983ال مطعم كثٌرا صاال  ..وال صهرل !
 - 984معتم كٌؾ موقع  4داى فً اأبوأٌاػ ان اصل  5داى اااال !
 - 985كن ان اوأئل االشخاص اأذٌن ٌاٌرون اأؽرؾ اا ان ٌطاأوها ان ا بة
اأااس أهم
 - 986مذكر قول وأٌام جٌاس  ..ان اهم ا رل أالاسان هو رؼبمه بان ٌشعر
بؤاه اهم وعتاه اُقدر
 - 987اشمري اأواح اأشوكالمه ان االطيال اأذٌن ٌجاعون اأاال ان اجل
اشارٌعهم اأادرسٌة
 - 988ا ذر ان اأعطال اأبطال
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 - 989اشمري بعض اأداى وخذها اأى دار اأعجزة
 - 990اقرا رواٌة " واأدن " أثورو
 - 991ال م اول اقل بٌااو و دل  ..فاالار ٌ ماج  3عتى االقل
 - 992هاال دواا ان ٌاظر اأٌل كقدوة فً اأمصرؾ  ..المخذأهم بمصرؾ
ا اق ان قبتل !
 - 993اذهب اأى اواعٌد ارمبة اسبقا ًا  ..مذكر هكذا معرفت عتى واأدمل
 - 994شجع فرٌق ادٌامل اهاا كان ضعٌيا ًا
 - 995أٌكن أدٌل قدوة  ..وا رص عتى اأمعتم ااها
 - 996مذكر ان ٌ بل دواا ًا
 - 997فً اأعطل عد اأى ادٌامل أٌااا كات
 - 998ا رص عتى ضبط وزال ضان اأ دود اأص ٌة
 - 999امصل بواأدل ان ٌن اأى آخر
 - 1000ال مشمري طاوأة قهوة ال ٌاكن وضع قداٌل عتٌها
 - 1001قل شٌئا ًا اٌجابٌا اا ان مسمٌقظ فً اأصباح
 - 1002آان باأاعجزات وأكن ال معماد عتٌها
 - 1003اهاا كان اأاوقؾ  ..فقتٌل ان اأاجااتة أن مإذي ا داًا
 - 1004ال ميمح اأثالجة ان كات اصابا ًا باأاتل !
 - 1005اا ان معد اأى اازأل اكمب اا صرفمه خارجه وا ميظ بمتل اأمقارٌر
أكً مدققها كل شهر
 - 1006ان ٌن اأى آخر إقرأ اجتة اٌكً ااوس
 - 1007ا اد هللا الال وأدت فً بتد رائع اثل بتدل
 - 1008عاداا مرٌد ان مازل فً فادق او فً ازل  ..ال مرضى ان مؤخذ اأؽرؾ
اأقرٌبة ان ا ال بٌع االؼذٌة او دورات اأاٌاه
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 - 1009افمخر بقٌاال باأاهام اأصؽٌرة بصورة ص ٌ ة
 - 1010ال مسر بقرب طيل ٌروي ارج اازأه اال أو كات مرٌد ان مبمل !
 - 1011ال مرفض توى اأعٌد
 - 1012ان دث اعل ادث اروري  ..ال معمرؾ بخطؤل  ..والمااقش
اأ ادث اال اع رجال اأشرطة واوظيً شركة اأمؤاٌن
 - 1013شجع اطياأل عتى االاضاام اأى فرقة االاشاد فً ٌل
 - 1014ال مساح ال د بان ٌقتل ان شؤال
 - 1015راقب سابل اأباكً كاا ٌراقب اأصقر فرٌسمه
 - 1016مذكر دواا  ..ا ن ان ا ن مبعا أاا اقدم . .ال أاا اؤخذ !
 - 1017عاداا ٌقتل ا دهم فً سٌارمه  ..ال مامقد اأاوسٌقى اأمً ٌسماع اأٌها
 - 1018اقرا كماب موم بٌمر  " ..ب ثا عن اأاياجئات "
 - 1019إطر دواا دائق االزهار واالطيال اأجدد
 - 1020مذكر ان االفضل دواا ان ٌمم خداعل باأسعر عتى ان مخدع باأجودة
 - 1021عاداا مرٌد قراءة كمب اأم يٌز اأايسً  ..إقرأ اأقرآن أٌضا ًا
 - 1022فً بداٌة كل عام دراسً اأمقط صورة الطياأل
 - 1023معتم قواعد أعب االأعاب اأمً ٌتعبها اطياأل
 - 1024عاداا مساح اد ا أصدٌق معرفه . .اخبره بذأل
 - 1025ال ممردد فً اأقٌام باا مراه ص ٌ ا ًا
 - 1026عاداا مسافر ال ماسى ان مؤخذ اعل دفمر اال ظات صؽٌر
 - 1027ال معال ان اجل ان ٌعرفل اأااس ان وأل  ..بس اعال عاال ٌسم ق
ان ٌعرفه اأااس ان وأل
 - 1028شارل عتال وخبرامل اع االخرٌن
 - 1029كن كرٌاا  ..فً دٌثل  ..افعاأل  ..وا كاال
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 - 1030اعال اع اشخاص ٌموقعون اال اأكثٌر
 - 1031ال مساح الطياأل او ا يادل بان ٌاادول باسال االول !
 - 1032مذكر اأكتاات اأطٌبة مسمار اأى االبد
 - 1033ال مقارن طيتل اع اخومه  ...او اع قراائه فً اأ ً
 - 1034كن ام اسا ًا أمعبٌرل عن اامااال و عرفاال باأجاٌل أالخرٌن
 - 1035قبل ان متمقط صورة ال د اا  ..اسمؤذاه
 - 1036شارل فً اأ االت االهتٌة اأاداٌة
 - 1037دع اطياأل ٌقواون باالاور عتى هواهم  ..فاأمعتم ان اأيشل اكثر اهاٌة
بكثٌر ان اأمعتم ان اأاجاح
 - 1038سااح بسرعة
َ - 1039قبل ببطىء
 - 1040اخبر زوجمل كم مبدو هً رائعة كل ٌوم
 - 1041فً عٌد زاوجل ال مشمري هدٌة م ماج ان موصل بقابس اأكهرباء
 - 1042اأمقط بعض اأصور اأسخٌية أل والصدقائل ان ٌن اأى آخر
 - 1043ال ممؤخر فً اوال  ..ان كات م رص عتى ٌوال
 - 1044مطوع فً ماظٌم اسابقات الطيال اأ ً
 - 1045مذكر ان كتاة اأمؤدٌب معاً اأمعتٌم !
 - 1046مذكر أكل اجاح ثااه
 - 1047ان اماام اأعال امقااه
 - 1048زر اعاأم ادٌامل
 - 1049اامتل بدأة اصااة خصصٌا أل
 - 1050ال مامقد زوجمل ااام اطياأل اهاا دث
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 - 1051مذكر افضل  3اشٌاء أتشياء هً  ..ساء اأخضار ودقٌق اأشوفان
واأ ب
 - 1052أٌكن اجا ل باساعدة االخرٌن ال عتى سابهم
 - 1053قبل أوالدل قبتة فً اأاساء مى ان كااوا قد ختدوا اأى اأاوم قبل عودل
اأى اأاازل
 - 1054أكً مخسر اأوزن اارس اأماارٌن اأرٌاضٌة !
 - 1055ال مشاهد فتاا ًا او اتؾ فٌدٌو فً اازأل ٌ وي أؽة وافعاالًا سٌئة ال مرٌد
ان ٌراها اطياأل
 - 1056معتم اااورة هاٌاتش
 - 1057ان وجدت طيال ٌ سن اأمصرؾ  ..أطر واأدٌه
 - 1058عاداا مسافر وقررت اأاوم فً ازل اا  ..ام وا يظمل بجٌبل وا ذٌمل
بقربل
 - 1059اشكر ان ٌهدٌل عٌوبل كم ا مشكر ان ٌادح ساامل
 - 1060ال مضع فرصة اشاهدة اأعروض اأعسكرٌة واأكراياالت
 - 1061كن اول ان ٌصيق اا ان مامهً اأاسر ٌات اأادرسٌة
 - 1062مذكر عبارة واأت دٌزاً اأشهٌرة  ..فكر .آان ..إ تم  ..ايذ
 - 1063عاداا ٌخٌب ظال ا ٌد اا  ..ال ميقد االال ااه
 - 1064إ رص عتى اال شركمل كاا م رص عتى ااأل اأشخصً
 - 1065مذكر عاداا مؤمً اأيرص اأكبٌرة  ..فهً ال معطً اٌعازات بقدواها
فمتل مؤمً اياجؤ ًاة
 - 1066عتم اطياأل ا مرام ذوي اال مٌاجات اأخاصة
 - 1067اا ٌموجب عتٌل اأقٌام به  ..قم به بكل اخالص
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 - 1068ال معتق عتى وزن ا دهم اال أو كات معً ماااا ااأذي ٌرٌدون اسمااعه
فٌاا ٌمعتق بذأل
 - 1069إقرأ اأص ؾ اأٌواٌة
 - 1070إب ث عن عال م به  ..واعطه كل اا ماتكه
 - 1071ا ميظ بيوامٌرل
 - 1072ال ممذار عتى االطالق ان مؤخر اأطائرة العطال اٌكااٌكٌة ..
فاالامظار فً اأاطار افضل بكثٌر ان اال مااالت االخرى !
 - 1073اكمب قائاة بضرورٌات اأسير وا ميظ بها فً ا يظمل
 - 1074اب ث عن اال مرام فضال عن اأشهرة
 - 1075اب ث عن اأجودة فضال عن اأرفاهٌة
 - 1076اب ث عن اأتباقة واأشٌاكة فضال عن اأاوضة واأصرعة
 - 1077مذكر ٌامل قد ممؽٌر بيكرة وا دة  ..او بشخص وا د !
 - 1078ضع دودا وشروطا أالاور اأمً ٌاكن الطياأل اشاهدمها عتى اأمتياز
وأمكن واض ة وايهواة أهم
 - 1079ال مراً اشاكتل عتى االخرٌن او عتى زاالئل فً اأعال
 - 1080ان ٌن اأى اخر  ..دع اطياأل ٌساعدول فً اعااأل مى أو كان ذأل
سٌإخرل قتٌال
 - 1081اظم يتة عٌد اٌالد اياجئة ال د زاالئل فً اأعال
 - 1082ا رص عتى عطتمل اأساوٌة  ..وال مماازل عاها
 - 1083ال بؤس ان قراءة كمب اأمااٌة اأشخصٌة ان ٌن اأى اخر
 - 1084ااشء اتيا عتى جهاز اأكابٌومر اأخاص بل وضع فٌه اأصور
واأكارمون واأكاركمٌرات اأمً مجعتل مض ل
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 - 1085ااشء اتيا ًا وضع فٌه افضل اأاقاالت اأمً قرات سابقا ًا أكً مقرأها ارة
اخرى ال قا ومسماع بها
 - 1086عاداا م ماج اصٌ ة صؽٌرة  ..اسمشر جدل وجدمل
 - 1087عتم اطياأل ذكورا كااو او اااث كٌيٌة اأطبخ
 - 1088بتػ دواا عن اأمصرفات اأالخالقٌة اأمً مجري فً عاتل
 - 1089فً كل ا اة ٌوجد درس اا  ..اب ث عاه ومعتاه
 - 1090مذكر عاداا مقول أل واأدمل " سوؾ مادم عتى هذا " فثق ماااا اال
سوؾ مادم عتٌه !
 - 1091ال مامقد اصدقاء زوجمل
 - 1092كن ام اسا ًا الٌصال اوالدل اأى اأادرسة واأى ااشطمهم االخرى
 - 1093ال مجتس قبل ان مجتس اأاسوة ان وأل
 - 1094اذا اردت ان مذهب أشراء سٌارة اص ب ابال اعل أكً ٌمعتم
 - 1095ادرس اأمارٌخ اأعربً جٌداًا فهو ٌ ال فً طٌامه اأكثٌر ان اأدروس
 - 1096اصاع بعضا ًا ان اأاعجنات وخذها اأى عاتل وشارل بها زاالئل
 - 1097اارس كرة اأقدم اع ابال
 - 1098اكمب بعضا ًا ان اأشعر
 - 1099ال باس ان قتٌل ان اأرااٌة  ..فً اوادي اأرااٌة
 - 1100ارة كل شهر ادعو شخصا ٌيقه فً اأعال اكثر اال أمااول اأعشاء فً
اازأل
 - 1101ال ممجاهل اباح كتبل !
 - 1102عاداا مرٌد ان مقطع كعكة اصرل  ..إقطعها اع اآلخرٌن
 - 1103أكً م رج شخصا ًا اساء أل  ..قم بعال جٌد اع اطياأه
| ترمجة و إعدإد  :محمود أغيوريل

إرشادات الحياة القصيرة

66

 - 1104جرب ذات ارة ان مضع عصٌر اأعاب عتى اأاقااق  ..وان ثم اجعل
ذأل عادة أل !
 - 1105اب ث عن صية جدٌدة فً زوجمل ان ٌن اأى آخر
 - 1106اذا صتت عتى كوبون خصواات ان اأامجر وال ماوي اسمخدااه
امركه عتى ا د رفوؾ ذأل اأامجر أكً ٌسميٌد ااه ا د اا
 - 1107ا مرم ان هو اكبر اال
 - 1108ال مامقد دوأمل وال ممذار انها عاداا مسافر اأى اأخارج
 - 1109راقب ا بائل وهم ٌؽادرون اأاازل مى آخر اأطرٌق
 - 1110فً عٌد اٌالدل  ..عاٌد واأدمل واشكرها
 - 1111ال مقل اأاكات اأسٌئة ااام اوالدل  ..وال ااام اأاساء
 - 1112امرل ورقة بٌضاء وقتم رصاص بقرب هاميل دواا
 - 1113ان هاميت رقاا ًا خاطئا  ..ال مؽتق اأخط قبل ان معمذر
 - 1114اقرا ساعمٌن فً االسبوع اقاالت ال مخمص بعاتل او اظام ٌامل
 - 1115اأمزم باأاعاٌر اأارميعة اأمً مطاأب االخرٌن بها
اار ماوي اأقٌام به واات مدرل فً
 - 1116ال مجعل اال مااالت مقعدل عن ٍ
صاٌم قتبل ااه ٌجب عتٌل ذأل
 - 1117ارب اأاااطتة  ..واأاااطتٌن
 - 1118ال ميمح برٌد ا د اا  ..مى أو كان فردا ان اأعائتة
 - 1119ان كات فً عرس اا  ..اأمقط اأكثٌر ان اأصور وارستها اأى اأعروس
واأعرٌس  ..سوؾ ٌسعدون بها ماا ًا
 - 1120ال معر أ داًا اا . .ااشارل  .وال كمابل اأايضل  ..وال ذا ئل الرٌاضي
!
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 - 1121اكمب االقمباسات اأمً م ب  ..وعتقها فً اكان اا ٌاكال رإٌمه طٌتة
اأوقت
 - 1122عاداا ماارس اأرٌاضة اع صدٌق اا  ..المامقد اداءه اهاا صل
 - 1123ال مشمري اأايروشات اأجتدٌة  ..قبل ان ٌمرل اوالدل اأاازل !
 - 1124عاداا ٌزور شخصٌ اهم جدا ادٌامل ..أ يل اا او أا اضرة اا ..
اشمري مذاكر أل والصدقائل
 - 1125معتم استوب اأا اورة اأااج ة
 - 1126اسماع أتشائعات  ..وال مصدر اٌا ااها
 - 1127فً ادٌاة اأاالهً  ..ادخل قصور اأرعب !
 - 1128ااشر االال
 - 1129مذكر ان اأزواج اأااجح قائم عتى اأموافق ال عتى اأرا ة واأرفاهٌة
 - 1130عاداا مرٌد ان معمذر ان شخص اا  ..اعمذر بصورة اباشرة
 - 1131راقب ايسل عاداا ممؽٌر بسرعة
 - 1132اأمزم بكالال  ..وأمكن كتامل  ..اهم اٌثاق موثقه ال د اا !
 - 1133اب ث عن كماب داٌيٌد جراٌسون " م ت عتم بالدي " واشمرٌه
 - 1134خذ اطياأل فً جوأة اأى جااعة ادٌامل
 - 1135ااهً اشارٌعل قبل وقمها اأا دد
 - 1136ال مسئل اي زوجٌن أم ٌاجبا االطيال امى سوؾ ٌقواون بذأل
 - 1137كن سعٌدا باا ماتل أكً ماتل اا ال ماتل
 - 1138دع اطياأل ٌشاهدوال واات ُمكرم اأا ماجٌن
 - 1139ا ميل بكل االامصارات  ..مى اأصؽٌرة ااها
 - 1140ال مجب ابدا بكتاة " ال معتٌق " بل قل " أٌست أدي اأاعتواات اأكافٌة
أالجابة عتى هذا اأسإال "
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 - 1141قتم اظافرل فً ااؤى عن اآلخرٌن
 - 1142اا ان مدخل فراشل اطرد اأهاوم مى صبا ل
 - 1143اعد عربات اأمسوق اأى اااكاها اأخاصة
 - 1144ا ضر يالت مكرٌم اأكشافة
 - 1145ال مقل أبائع اأسٌارات كم ماتل ان اأاال
 - 1146ان رب ت شٌئا ًا فً س ب اا  ..طاأب بهدٌمل عتى اأيور
 - 1147مذكر ان اأقتب اأقاوع هو اكثر اأقتوب سعادة
 - 1148اول اا اسمطعت ان م ضر كل االعراس واأجاائز اأمً م دث ان
وأل
 - 1149الماسى إن كتاة وا دة جاٌتة او اشجعة مؽٌر ٌوم شخص اا بؤكاته
إأى األفضل  ..فال مبخل بها
 - 1150ان ٌن اأى آخر ارسل أواأدٌل بعضا ان اأاال  ..مى ان أم ٌكواا
ب اجة اأٌه
 - 1151كن ا يزا دواا أتسكرمارٌة وأتااسقٌن  ..فهم ااة اأبوابة وواجهة اي
شركة واي عال
 - 1152اكسب اأاال  ..ثم اايقه !
 - 1153ال مرهق اوالدل بااشطة ميوق طاقمهم  ..وامرل أهم اسا ة أللعب
 - 1154اا ان مساع صوت صيارة االسعاؾ  ..قم باأدعاء أان فً داختها
باأشياء اأعاجل
 - 1155اامبه أمبعات خٌارامل قبل ان مقوم بها ال بعد ان مقوم بها !
 - 1156ا ضر اجمااعات اوأٌاء االاور فً ادرسة اطياأل
 - 1157ال مؤخذ ادوٌمل فً اأظالم
 - 1158دأل زوجمل  ..وأكن ال مدأل اطياأل
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 - 1159اا ان ٌقمرب ا ٌد ان اكمبل  ..موقؾ عن اأعال وابمسم أه
 - 1160ساوم جٌدا عتى االسعار وأكن ال ماسى ان أتبائع ٌق باربح االئم أه !
 - 1161أٌكن دواا جواز سيرل ساري اأايعول
 - 1162ال مضع فرصة اأقيز عتى ااصة اأبتهوان
 - 1163ال مصدق اواصيات اأاساكن اأاعروضة فً االعالاات  ..وا رص
دواا عتى رإٌمها بعٌاٌل قبل اأشروع باي خطوة اهاا كاات صؽٌرة
 - 1164إ رص عتى ان ٌمعتم اطياأل قواعد اأارور واأسٌر
اكن اخارج اأطوارىء
 - 1165اا ان مدخل قاعة اا  ..او فادق اا  ...اعرؾ أ ة
اأقرٌبة اال
 - 1166معرؾ عتى ادرسً اطياأل
 - 1167كن امواضعا
 - 1168اعرؾ دودل
 - 1169اعرؾ اكان مواجد أقرب ا طة وقود معال عتى ادار اأساعة
 - 1170اؼتق سااعة اأهامؾ عاداا ٌمصل شخص ٌ اول ان ٌبعل بوأٌصة
مؤاٌن عتى اأهامؾ
 - 1171فً كل راس ساة اشمري أٌرة ذهبٌة ا ميظ بها ألوالدل لكً مهدٌها أهم
فً أٌتة عرسهم
 - 1172ادعم ام ؾ ادٌامل
 - 1173ادعم اوركسمرا ادٌامل
 - 1174ادعم جااعة ادٌامل
 - 1175مذكر ٌاكال ان مضٌع عتى ايسل اأكثٌر ان اأسعادة بااطباعل اأسًء
عن اأ ٌاة
 - 1176ان كات ضٌيا ًا فال مامقد اأطعام وال اأشراب وال اأاازل و االثاث
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 - 1177خذ دورة فً اأم دث اأعتاً
ب جرٌدمل اأا تٌة اعبراًا أهم عن راٌل ان ٌن اأى اخر
 - 1178اكمب أ ُك َما ِ
ازل
 - 1179ال بؤس ان وضع اضرب بٌسبول اسيل سرٌرل عاداا مازل فً ٍ
اا اثااء سيرل
 - 1180ال منتقد اي هدٌة اهدٌت أل
 - 1181ال ممرل ان م ب وهو ؼاضب اال
 - 1182أٌكن دواا هااأل ااادٌل ورقٌة فً اازأل وفً سٌارمل وفً اكمبل
 - 1183اطتب ان اطياأل اأاشاركة فً اأعال اأاازأً
 - 1184فً االزاات ابمسم !
 - 1185عاداا ٌطتب اال موقع وزن او عار شخص اا  ..موقع اقل ااا ٌجب
 - 1186عاداا ٌطتب اال موقع رامب شخص اا  ..موقع اكثر ااا ٌجب
 - 1187عاداا مشمري االبس  ..اشمري اأاالبس ان بائع ٌرمدي عتى اأا و
اأذي مرمدي فٌه االبسل اات
 - 1188ارسل رسائل م يٌز الوالدل عاداا ٌكواون فً اأجٌش او فً اأجااعة
 - 1189ان ٌن اأى اخر امرل  10أٌرات بقرب عتبة اأهامؾ اأعاواً ..
فكثٌرا اا ٌ ماج ا ٌد اا اأهامؾ وال ٌاتل اأيكة
 - 1190اكرم اأطيل اأذي ٌشذب أل عشب اازأل
 - 1191عاداا ٌ ماج صدٌق اا اساعدمل  ..ساعده قبل ان ٌطتب ذأل
 - 1192أٌكن دواا أدٌل عبوة ؼاز ا مٌاطٌة
 - 1193اامتل فرااة ستطة جٌدة
 - 1194اامتل كؤسٌن أال ميال باصرل
 - 1195عاداا ٌسٌر شخص ان خارج ادٌامل بسٌارة قربل  ..افسح أه اجاال
أكً ٌمجاوزل ..فهذا ان كرم اأضٌافة اٌضا ًا
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 - 1196عاداا معد اأهابرؼر  ..ا رص عتى طهٌه اكثر ااا ٌجب قتٌالًا
 - 1197ال ماجرؾ فً اأقتق وال اأخوؾ وال اأمردد
 - 1198قدم مبرعا ًا سخٌا ُ الب اث اأسكري
تاجد فً أي عال
 - 1199عتم اطياأل ان اأيخر واأقااعة واأرضى ٌاكن ان تو
ٌقواون به عتى ا و ص ٌح
 - 1200ال مسئل اي واأدة عن اوعد ااجابها  ..اال أو كات امؤكداًا ان ااها اال
 - 1201ا ميظ بؤول أو ة رسم ٌرساها طيتل فً اأادرسة  ..وسجل اول
اعزوفة ؼاائٌة ٌعزفها طيتل  ..وٌواا اا سوؾ مسمامع بهذه اأذكرٌات اع
ا يادل
 - 1202اسمضؾ عاال شركمل  ..او عاال ٌل فً فااء اازأل فً عٌد اأعاال
اأعاأاً
 - 1203ا ميظ دواا ب  500أٌرة فً عتبة سٌارمل أتطوارىء
 - 1204مطوع فً ماظٌم بطوأة اال مٌاجات اأخاصة فً ادٌامل
 - 1205دواا كن اايم ا أتقاء اشخاص جُ دد
 - 1206مذكر بعض اأكتاات مإذي اكثر بكثٌر ان اأطعاات !
 - 1207مذكر بعض اأكتاات ُمشيً اسرع بكثٌر ان اعظم االدوٌة !
 - 1208اكمب اعاٌدة زواج او مهائة اجاح أشخص أم مره ااذ ادة طوٌتة فً
اأص ٌية اأا تٌة وامصل به فً ايس اأٌوم واخبره بذأل
 - 1209ان أم ٌكن ٌوال ٌواا ًا اشرقا ًا  ..فتمكن إبمساامل كذأل !
 - 1210ازرع شجرة فً ٌوم والدة طيتل  ..وزرها اعه كل عام
 - 1211ارم قطعة اقود فً اافورة ادٌامل ومااى أُااٌة أعتها مم قق
 - 1212ال مقل شٌئا ًا عتى اأهامؾ ال مرٌد ان اأعاأم وأل اعرفمه
 - 1213ال ممجاوز اأشا اات عاد اأااعطيات  ..وخاصة متل اأاقطورة
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 - 1214مزوج ان هو ان اسموال االجمااعً واالقمصادي  ..او ان هو اداى
اال بقتٌل
 - 1215امرل اذكرة صؽٌرة بقربل  ..واكمب فٌها كل ٌوم شٌئا ًا جاٌال قات به
فً ٌوال
 - 1216ان ٌسمٌقظ اوال عتٌه ان ٌكون هادئا دواا
 - 1217زر دائق ادٌامل ان ٌن اأى آخر ..وادعم صادوقها اأااأً
 - 1218مذكر دقٌقة ؼضب ُمضٌع عتٌل  60ثااٌة ان اأيرح
 - 1219اسماع أقصص جدٌل  ..واخبرهم ان ٌقصوا عتٌل قصص عن واأدٌل
فً شبابهم
 - 1220عاداا مكمب رساأة اأى عامل او عال  ..ارفق اعها صورة دٌثة
أعائتمل
 - 1221كن االخ اأذي ٌتجؤ اأٌه اأجاٌع عاد اأ اجة
 - 1222موقع كل شًء  ..فان اأيرص مخمبؤ بٌن ااٌا االٌام
 - 1223قبل ان مامقد اوظؾ جدٌد فً اأشركة  ..مذكر اٌاال االوأى فً اأعال
 - 1224أكً ٌااو اطياأل بصورة ااٌزة  ..اقض اعهم ضعؾ اأوقت اأذي
قضاه اعل واأدٌل !
 - 1225اساح الطياأل باأاشاركة فً امخاذ قرارات اأاازل  ...سوؾ مدهش
ان وجهة اظرهم ماا ًا
 - 1226اخبر ا بائل اال م بهم دواا قبل ان مر ل وأو أبضعة اٌام عاهم
 - 1227أٌكن أدٌل اسخة ا مٌاطٌة دواا ان دفمر هواميل  ..واعتواامل
اأشخصٌة
 - 1228دواا ًا ااؤل ورقة اال ظات اأزبون فً اأاطاعم واأا ال  ..وكن
صرٌ ا واض ا وااطقٌا ًا
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 - 1229اذا كان هااأل س ب فً امجر ادٌامكم اأكبٌر  ..شارل به . .فان ٌعتم
 ..قد مربح !
 - 1230ال مصر عتى اجبار اطياأل عتى أكل كل اا ٌوضع فً ص اهم عتى
اأؽداء
 - 1231ال مضع فرصة اأذهاب اأى اأصٌد اع واأدل
 - 1232ال مضع فرصة اأسير اع واأدمل
 - 1233ااسل بٌد طيتل اثااء عبورل اأشارع
 - 1234قم بشًء كل ٌوم بهدؾ اأا افظة عتى أٌاقمل اأبداٌة
 - 1235فً كل ربٌع ازرع قتٌال ان اأبادورة فً دٌقة اازأل
 - 1236اثااء سيرل  ..المااع ايسل ان زٌارة اأاقاهً اأا تٌة اأامرااٌة عتى
طرٌق سيرل
 - 1237ال مرفض اي شًء جاٌل قام به ا د ان اجتل
 - 1238ال مخبر زوجمل اال كات ميضل مسرٌ ة اأشعر اأسابقة عوضا عن
اأجدٌدة !
 - 1239عاداا متعب اأؽوأؾ او اأماس  ..اأعب اع ان هو افضل اال فً اأتعب
 - 1240مذكر ان ٌتقً اأقاااة عتى االرض ٌموجب عتٌه رفعها !
 - 1241عاداا ٌقتل شخصٌ اا  ..اعرض عتٌه ان مدفع رسوم عبور اأطرق .
 - 1242عاداا ٌدعول شخصٌ اا اأى اأعشاء  ..اعرض ان مدفع اات اكرااٌة
اأاادل
 - 1243زر ا ال بٌع اأ ٌوااات االأٌية ان ٌن اأى آخر  ..ومامع باشهد
اطياأل وهم ٌداعبون اأ ٌوااات االأٌية وٌتعبون اعهم
 - 1244مذكر اجا ل ؼداًا ٌعماد عتى عاتل اأٌوم
 - 1245ال مقتل ان شؤن اخاوؾ اطياأل او شكوكهم
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 - 1246ال مضع اي ا اضرة اجااٌة  ..او خطبة عااة مصب فً اجال عاتل
او اا اه
 - 1247ال مٌؤس ان تال فقط الاه ٌ ماج ادة طوٌتة أكً ٌم قق  ..مذكر
اأوقت سوؾ ٌار فً كل اال وال
 - 1248اسمخدم خطا ًا جٌداًا وواض ا ًا  ..وكتاات اعبرة  ..اذا اردت ان ٌمم أخذ
رسائل شكوال عتى ا ال اأجد
 - 1249ان ارت جاازة بقربل اوقؾ سٌارمل  ..وا مرم عبورها
 - 1250كن اول ان ٌجري اأى اأب ر اع اطياأل  ..و اول ان ٌقيز اأى اأاسبح
اعهم
 - 1251ا ال االطيال اأصؽار  ..كتاا سا ت أل اأيرصة أذأل
 - 1252اسئل ادٌرل عن اأشًء اأذي ٌموقعه اال فً اهاال
 - 1253ال مرفع صوت ازٌاع سٌارمل عاأٌا ًا ب ٌث ٌااعل ذأل ان سااع
صوت سٌارات اأطوارىء ان وأل
 - 1254ا يظ اسااء سور اأقرآن و االاجٌل
 - 1255ا يظ اسااء رإساء جااعة اأدول اأعربٌة بمستستهم وافمخر بهم !
 - 1256فً طرق اأسير اشمري بطاقات اأاعتواات اأسرٌعة و إقرأها اع
عائتمل عتى اأطرٌق
 - 1257ان اخمتؾ اثاٌن ان اطياأل  ..دعهاا ٌعمذرا ان بعضهاا اأبعض وان
ثم أٌقل كل وا د ااهاا شٌئا ًا ساا ًا عن اآلخر
 - 1258ال ماسى فضل ان سبقول أبداًا
 - 1259ا ذر  ..فاأ ذر واجب
 - 1260ان وزال هو دأٌل ص مل  ..فا رص عتٌه جٌداًا
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 - 1261اامبه الأياظل  ..فكل كتاة م سب أل أو عتٌل وان أم ٌكن ذأل ان
اأعباد فان رب اأعباد
 - 1262مذكر كل شًء ابدع واماٌز اعرض أتمقتٌد واأمشوٌه
 - 1263فً اأسير خذ اعل االبس داختٌة وجوارب اكثر ااا مظن اال قد
م ماج اأٌه
 - 1264ارمدي االبس االئاة أتااصب اأذي مطاح إأٌه ال اأذي اات فٌه اآلن
 - 1265أٌكن بقربل دواا اأكماب اأذي ٌثٌر ااسمل وٌعٌد ميائتل
 - 1266ال مكمب اي شًء ال مرٌد ان ٌقرأه أ ٌد ؼٌرل  ..مى فً اذكرامل
 - 1267إهاس فً أُذن طيتل فً اأتٌل " ااا ا بل "
 - 1268ا رص عتى ان مامطً اأخٌل وأو أارة وا دة فً ٌامل
 - 1269ال مهال عتى االطالق صيارة ااذار اأ رٌق
 - 1270فً اام ااامل اأجااعٌة وفً االخمٌارات اأامعددة  ..مذكر ان االجابات
اأمً م وي " دائاا  ..ابدا  ..وكل " هً عادة اجابات خاطئة
 - 1271أٌكن اطياأل عتى عتم دواا ااه اهاا دث اعهم فؤات فً صيهم دواا
 - 1272فً اأشماء ا ميظ ببطااٌة فً سٌارمل أتطوارىء
 - 1273جرب اأسير باأطائرة اأشراعٌة
 - 1274إركب ااطاداًا ٌواا اا
 - 1275كن اول ان ٌعمذر بعد اأخالفات
 - 1276أكً معتم ان هو صا ب اأيكرة  ..او صا ب اأاشاط  ..عتٌل بممبع
اأاال اأذي ٌُدر ااه
 - 1277اذا اسمعرت شٌئا ًا اكثر ان ارمٌن  ..فاشمرٌه !
 - 1278عاد شراء اازل أاظر اأى شرفمه  ..فهً ان االجزاء اأاهاة ااه
 - 1279كن خالقا ًا  ..وكن ابدعا ًا
| ترمجة و إعدإد  :محمود أغيوريل

إرشادات الحياة القصيرة

76

 - 1280كن عاطيٌا ًا
 - 1281كن اتمزاا ًا
 - 1282أٌكن أدٌل اأقتٌل ان اأعتم عن اأتو ات اأياٌة واالثرٌات
 - 1283عاداا مم دث اأى ا د اا  ..ال ماظر اأى اأساعة اأمً فً ٌدل
 - 1284مذكر اهم أ ظات ٌاماا مار دون ان اتقً باال أها !
 - 1285ال مخبر اي ا د ااه ال ٌجٌد اأؽااء
 - 1286ال مخبر اي ا د ااه ال ٌاتل س اأيكاهة
 - 1287ال ممردد فً اهامية اذاعة ادٌامل أكً معطً راٌل فٌاا ٌعرضواه ان
افكار او قضاٌا
 - 1288عاداا ٌعرفل ا د اأى طيته قل  " .امطتع أتمعرؾ اأٌل فواأدل ٌ دثاً
دواا باأخٌر عال ! "
 - 1289ال مجادل واأدمل  ..وأطعها دواا ًا
 - 1290بعد ان مسمخدم اآلأة اأ اسبة  ..فرغ ذاكرمها اأرقاٌة
 - 1291عاد شراء خامم اأخطبة  ..اسئل جٌداًا عن اوع االأااسة اأمً فٌه ..
وعن اصدرها
 - 1292فً اهاٌة كل عام مبرع بدال  ..فهذه هدٌة قٌاة أتعاأم اأذي ٌ ٌط بل
 - 1293ان كات ماتل فااء أتاازل  ..فازرع فٌه بعض اشجار اأياكهة
 - 1294اذا كات معال اع االطيال  ..فتمكن االبسل االئاة أذأل !
 - 1295مذكر أكل ار تة عارٌة  ..فرصها اأخاصة بها
 - 1296معرؾ عتى اصدقاء اطياأل
 - 1297ال مؤكل شٌئا ًا قبل ان مقدم عرضا ًا  ..او ان مم دث خطابا ًا
 - 1298ا ضر االجمااعات اأعائتٌة  ..وال ممردد ابدا ان اأمقاط اأصور
 - 1299أاسل ٌد زوجمل  ..واارس رٌاضة اأاشً اعها
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 - 1300فً اوسم ميمح االزهار  ..خذ اطياأل واخرج أزٌارة اأ قول
 - 1301اسئل اأكبار ان وأل عن اكثر االشٌاء اأمً ٌاداون عتٌها فً ٌامهم
ومعتم ااهم
 - 1302سجل أطوال اطياأل كل عام عتى ورقة وضعها عتى باب ثالجمل
 - 1303ال بؤس ان اأسااح الطياأل باأتعب م ت اأاطر ان ٌن اأى آخر
 - 1304اذا كات سمزور أاثى فً اأاسمشيى فال بؤس ان االسمعاضة عن
اأزهور بدب قطاً ذا اتاس ااعم
 - 1305اطتب بودٌاػ اأخبز دواا  ..ان كان اوجودا عتى قائاة اأطعام
 - 1306أٌكن اازأل  ..اسمقرا  ..آااا  ..دواا ًا
 - 1307كن ان اكثر االصدقاء م اٌسا ًا أص به
 - 1308ال ممدخل فٌاا ال ٌعاٌل أكً ال ماال كالاا ًا ال ٌرضٌل
 - 1309اخبر ان ٌعال فً اأ دائق اأعااة كم مقدر عاته وكم هو هام أجااأٌة
اأادٌاة
 - 1310فً اأصور اأجااعٌة  ..اأمقط اكثر ان صورة أايس اأاشهد
 - 1311مذكر ان كل شًء ٌسم ق ان مبذل جهداًا ان أجته  ..سوؾ ٌ ماج جهداًا
اكثر ااا مظن ااه قد ٌ ماج اأٌه  ..فكن اسمعداًا
 - 1312اهاا وصتت اأخالفات بٌال وبٌن زوجمل  ..ال مام اال بقربها
 - 1313فً اأخرٌؾ اشمري طائرة ورقٌة واخرج اع اطياأل أتعب بها
 - 1314اشمري اصابٌح اضاءة وضع فً كل ؼرفة ان ؼرؾ اأاوم وا داًا ااها
 - 1315ال ممزوج ان شخص اا عتى أال ان ٌمؽٌر ال قا ًا !!!
 - 1316اامتل اطتسا ًا
 - 1317اامتل اوسوعة جٌدة
 - 1318فً أٌام اأجاع  ..ا مضن اطياأل وعتاهم دروسا ًا جدٌدة
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 - 1319ال مامعت أ داًا باأؽباء  ..و أو كات ااز ا ًا
 - 1320جد عاالًا اهاا ًا أشركمل  ..وكن افضل ان ٌقوم به
 - 1321ال مؤكل اي شًء اؽطى باأشوكالمة ااأم معتم اا هو
 - 1322ال مؤكل أي طعام اؽطى بصتصتة ااأم معتم ااا ٌمكون
 - 1323ال مشرب اي شًء أواه أزرق
 - 1324أٌااا كاات وجهة سيرل  ..خذ اعل ربطة عاقل !
 - 1325ا ميظ بصورة أكل شخص أ ببمه  ..وواعدمه
 - 1326أٌكن أدٌل خارطة أطرق ادٌامل دواا اعل فً عتبة سٌارمل
 - 1327اا إن مقبض رامبل االول  ..اشمري االزهار أواأدمل  ..وربطة عاق
أواأدل
 - 1328كن صٌيا ًا
 - 1329كن إٌجابٌا ًا
 - 1330كن اإدبا ًا
 - 1331ان ٌرد ان ٌسافر اأى اأيضاء عتٌه ان ٌعتم اا ٌموجب عتٌه اأقٌام به
أذأل  ..ال ان ٌبقى فً فضاء اال الم !
 - 1332ان ٌن إأى آخر شذب عشب اازل اامل !
 - 1333ال مشمري إطارات صور رخٌصة اأثان
 - 1334إشمري اجود اضرب ماس ٌاكال شرائه
 - 1335عاداا ٌؤمً االار أشراء اأخوذ  ..فاشمري افضتها
 - 1336ااقد اأيعل  ..ال اأشخص
 - 1337ال ممرل سعادة  ..أكً مب ث عن أُخرى
 - 1338اثااء اأسير اكمب بطاقة بعاوان ورقم هامؾ وجهمل وضعها عتى
قائبل  ..وفً ا يظمل
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 - 1339اجاع االصداؾ ان شاطئل اأايضل
 - 1340ا ميظ بقائاة طعام اطعال اأايضل
 - 1341أعد بااء اأعالقات اأابمورة
 - 1342أعتم صا ب اأاطعم ان كاات دورات اٌاهه امسخة وم ماج اأى
اأماظٌؾ !
 - 1343فً اأسيرات ذات اأاسارات اأطوٌتة  ..عتٌل ان م رص دواا ان ٌكون
بقربل شخص أن ٌاام ابدا اثااء قٌادمل
 - 1344فً كل ارة مذهب فٌها اأى اأاطار  ..أاع ذائل جٌداًا
 - 1345عتى االقل ارة كل شهر  ..اأعب اع رفاقل كرة اأقدم او كرة اأطائرة
عتى اأشاطىء اأايضل أكم
 - 1346ان باب اأمؽٌر اطتب ان إبال ان ٌقرأ أل قصة اا قبل اأاوم
 - 1347إأعب أعبة " اأاواوبتً " اع أصهرمل ..فهً سمكشؾ أل اأكثٌر عاهم
 - 1348مى اعطال سٌارمل اأصؽٌرة  ..اركن بها اأى اٌكااٌكً ا مرؾ
 - 1349اكمب رساأة شكر أا افظ ادٌامل  ..مى أم أم مصوت أه هذه اأدورة
االامخابٌة
 - 1350اب ث عن افضل ااسق أزهار فً ادٌامل  ..واعهد أه كل اااسبامل
 - 1351اشمري كاٌرة مصوٌر فورٌة  ..فبعض اأت ظات اأجاٌتة ال ٌاكن
اامظارها مى " ٌم اض " صورها
 - 1352ارسل ازهاراًا إأى اوالدل فً عٌد اأ ب كاا مرستها اأى زوجمل
 - 1353عاداا مؤكل أيائؾ اأسمٌل اع اأخضار  ..كل اأخضار أوالًا
 - 1354ضع اأاال ظات فً اهاٌة كل رساأة مكمبها  ..وأمكن جاٌتة و اُطرٌة
 - 1355مذكر ان سوء اأ ظ أو ساه اادرا اا ٌدوم طوٌالًا
 - 1356ال ممسابق فً اأطرق اهاا كان االار اُؽرٌا ًا
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 - 1357قبل ان مسافر اأى اي بتد جدٌد  ..زر اوقع وزارة اأسٌا ة اأخاص به
 - 1358عاداا مجد شخصا ًا و ٌداًا  ..م دث إأٌه
 - 1359ا ميظ بإٌصاالت اأشراء دواا
 - 1360بتل ٌدٌل قبل ان ماسل ساكة إصطدمها
 - 1361ال مجهد اآلالت اأمً ماتل  ..فهً كذأل أها دود م ال
 - 1362عاداا مخرج كتبل أتمازه  ..دعه ٌخمار اأوجهة بايسه
 - 1363عتم اطياأل ان ٌإثرون مقدٌم إختٌار األأعاب أآلخرٌن عاداا ٌؤمً االار
أذأل
 - 1364فً اأاماجر اأكبٌرة أعط دورل أالاهات عاد دفع سعر اأ اجٌات
 - 1365ال معط رقم هامؾ ا د  ..بدون اسمشارمه اوال
 - 1366عاداا مذهب أشراء سٌارة  ..ال مرمدي ساعمل اأثاٌاة
 - 1367ال مكن اايم ا ًا جدا عتى اأخٌارات اأجدٌدة فمساوم عتى كل شًء  ..دون
ان مبقً أي شًء !
 - 1368معتم كٌيٌة صااعة خبز اأذرة
 - 1369قؾ عاداا ٌدخل شخص أكبر اال ؼرفة اات فٌها
 - 1370ضع رساأة ب أزوجمل فً قٌبمها قبل ان مؽادر اأاازل
 - 1371ان اشمرٌت ااشاراًا كهربائٌا ًا  ..فؤول شًء عتٌل اأمدرب عتٌه هو
اأ ٌطة ااه !
 - 1372ال مشمري اي اوع ان اأاالبس عتى أال أن مرمدٌه بعد ان مخسر
بعضا ًا ان اأوزن
 - 1373شجع أكً ٌيوز فرٌقل  ...ال أكً ٌخسر اأيرٌق اأاقابل !
 - 1374اشمري اأبسكوٌت ان اأطيل اأذي ٌبٌعها فً اأاالعب
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 - 1375كن شاكراًا الن هللا أم ٌتبً كل دعائل  ..فبعض اا اماااه ش ٌر أاا  ..وان
كاا ال ادري ذأل
 - 1376مقبل اأهزاٌة برأس ارميع
 - 1377مابع دواا ًا اأيرق اأؽاائٌة فً ادرسمل كاا ممابع اأرٌاضٌة فكالهاا
ٌمدرب بجهد كبٌر أكً ٌقدم اا عاده
 - 1378ال مضع اي كؤس عتى كماب وأو كان االار أوهتة قصٌرة
 - 1379ان اردت ان مؤكل فً سٌارمل  ..كل عاد موقيل فً االسمرا ات
 - 1380اسماع اأى اوسٌقال اأايضتة عاد كمابمل اقرارل اأضرٌبً
 - 1381ان اردت ان مشعر برائ ة اأخرٌؾ  ..عتٌل برائ ة كرٌم اسارار
اأبشرة اأ ُا َاكه باأتٌاون
 - 1382ال مشمري ٌوااا اأٌيا كهدٌة أشخص اا
 - 1383عاداا ٌبٌعل طيل شٌئا ًا اا أقاء خاس أٌرات  ..ادفع عشرة
 - 1384ال ممجاهل اإشر مبدٌل زٌت اأسٌارة عتى االطالق
 - 1385اا ان ٌعمذر شخص اال  ..ال مإابه او معمب عتٌه
 - 1386عاداا منتقل اأى اازل جدٌد ازرع جص ازهار عتى اأيور
 - 1387فً ذكرى زواجل  ..خذ عطتة ان عاتل وا ميل اأٌوم كته اع زوجمل
 - 1388ارسل اأقبل الطياأل بعد خروجهم ان اأسٌارة اأى اأادرسة
 - 1389اشمري اظتمٌن زهٌدما اأسعر وضعهاا فً سٌارمل  ..وفً االٌام
اأااطرة بشدة اهدها أان ال ٌاتل ا داها
 - 1390اأرا ة اأدائاة ال قا ًا م ماج اأقتٌل ان اأمعب االًا
 - 1391عاداا ماهً دورة معتٌاٌة اا  ..اشكر ا اضرل وصاف ه بيخر
 - 1392ادعم جٌش وطال اهاا كاات اأظروؾ
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 - 1393اذا كات ماتل اازال ومرٌد ان مإجره ..مذكر  ..اازل ؼٌر اإجر خٌر
ُسمؤجر سًء
بكثٌر ان اازل اإجر با
ٍ
 - 1394فً اأاطاعم اأصؽٌرة  ..ال مطتب اأشواء عتى االطالق
 - 1395أٌكن فً سٌارمل ايل براغي صؽٌر
 - 1396اا ان ُمعجب بشخص اا  ..أخبره فا ٌااا ال ٌسعاا ذأل اال ارة وا دة
فقط
 - 1397ال مسخر اان ٌم دثون بأؽة بتدل بصعوبة
 - 1398عاداا مخرج ان اصيات اأسٌارات ومصل اأى كوة اأدفع  ..اسئل
اأعاال هاال عن اأه وابمسم دواا ًا
 - 1399مذكر مصوٌر االشخاص اهم بكثٌر ان االااكن
 - 1400ا يظ رقم طتب اأاداء أدوأمل وأادٌامل مى أو أم مكن ماتل اصدقاء
فً بتدان اخرى
 - 1401عاداا مرٌد اماام عال اا  ..اطتبه ان اأشخص اأذي ال ٌاتل وقما ًا
ٌضٌعه فً مؤجٌته
 - 1402فً عٌد اأشكر اشكر اصدقائل الاهم كذأل !
 - 1403ال مضع فرصة قراءة اقد او مقدٌم كمبل اأايضتة  ..وؼٌر اأايضتة
اٌضا ًا
 - 1404ال مقتل ان اهاٌة مؤثٌر االشخاص اأا ٌطٌن بل عتى ايسل
 - 1405عاداا ٌيقد صدٌق أل شخص عزٌز عتٌه  ..ارسل أه رساأة مذكره
باال بقربه
 - 1406إعرؾ أسااء اجدادل  ..وكٌؾ كاات ٌامهم
 - 1407عاداا مدخل ؼرفة اا  ..او اجمااع اا ادخل وكؤال ماتل اأاكان
 - 1408جرب صااعة قطعة اثاث اازأٌة  ..ارة وا دة عتى االقل فً ٌامل
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 - 1409ال مسمخدم اسااال فً فمح أي شًء
 - 1410عاداا مؽضب ان شخص عزٌز عتٌل جداًا  ..اكمب رساأة إأٌه أمخبره
أااذا مشعر باأؽضب مجاهه  ..وان ثم اراها وال مرستها أه !
 - 1411ان ٌن إأى آخر زر اأاقابر وإقرأ اأيام ة عتى أقربائل
 - 1412ال مضع فرصة االسماماع فً اأ ٌاة
 - 1413ا اد هللا كل ٌوم
 - 1414عاداا مطتب ان ا د اا اأقٌام بشًء أل  ..دعه ٌقم به عتى طرٌقمه
اأخاصة
 - 1415ارة كل عام ادعو رئٌس عاتل اأى اأؽداء
 - 1416أوح أعاال اأطرق  ..او ابمسم أهم عتى االقل  ..عاد اأارور بقربهم
 - 1417أٌكن أدٌل  3ادن ماوي زٌارمها فً اجازمل اأقاداة
 - 1418ا م ااسمل ان ستبٌة اآلخرٌن
 - 1419عاداا مزر اعتاا ًا سٌا ٌا ًا  ..موقؾ واسماع أتارشدٌن
 - 1420اا ان معود ان سيرة بعٌدة  ..امصل بواأدٌل أكً مشعر قا اال عدت
اأى اازأل
 - 1421اشمري اأكمب اأمً مالقً رواجا ًا  ..وأكن ال ممسرع بذأل
 - 1422معتم كٌيٌة اأمجدٌؾ باأزوارق اأاائٌة
 - 1423عاداا ٌقع أ د فً اؤزق ااأً عوٌص  ..ارسل أه فً اأبرٌد 1000
أٌرة وأكن عاواها "ان اجهول"
 - 1424ال مم كم باأمتياز طٌتة اأوقت !
 - 1425اذا اردت ان ميرغ اأارق فً وعاء اا  ..قم بذأل فوق اأاؽستة !
 - 1426عاداا ٌؤمً االار اأى االسبرٌن  ..فاشمري ازهد اا ٌاكن شراءه ..
فاالسبرٌن هو االسبرٌن  ..اهاا كاات اأشركة اأاصاعة أه
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 - 1427عاداا مصعد اأسالأم أكً مدق اسااراًا فً اكان اا  ..خذ اعل إثاٌن !
 - 1428مذكر افضل طرٌقة أمطوٌر اطياأل  ..هً مطوٌر زواجل
 - 1429اذا اردت ان مؽٌر اازأل خذ صورة أكل ؼرفة فٌه قبل ان مقوم بذأل !
 - 1430عاداا ٌصات اأجاٌع خجالًا  ..قم وعبر عن رأٌل
 - 1431ال مسرؾ وقمل اع زوجٌن ٌاقدان بعضهاا اأبعض طٌتة اأوقت !
 - 1432ارسم أو ة اا  ..ارة فً ٌامل
 - 1433ال مشمري ساعة باهظة اأثان ان رجل عجوز
 - 1434عاداا مكن فً اأب ر ال مشوي اأاقااق واات عاري اأصدر عتى
االطالق !
 - 1435ال مجتس اأقرفصاء واؼراضل فً جٌبل
 - 1436ركز فً صور االطيال اأضائعون  ..أعتل رأٌت ا دهم صدفة ٌواا اا
 ..وال ممهاون فً اأمبتٌػ عن ذأل
 - 1437إقرا سٌرة ٌاة االشخاص اأااج ون فً هذه اأ ٌاة
 - 1438مذكر أٌس ان اأايروض ان ٌ بل اأااس  ..بس ان اأايروض ان م ب
انت اأااس ان وأل
 - 1439فً االعٌاد  ..قم وادعو هللا أكل اأاوجودٌن عتى اائدة اأطعام
 - 1440عاداا مار ب سااما كتوز  ..ستم عتٌه
 - 1441عاداا ٌهدٌل شخص اا شٌئا ًا  ..ال مقل أه  ..أم ٌكن ٌموجب عتٌل ذأل
 - 1442مذكر اأ اق هو ان ٌخطر أل سإاال  ..وال مسئته !
 - 1443معتم كٌيٌة االاعاش اأقتبً واالسعاؾ االوأً
 - 1444اسئل ايسل  ..هل اات اأٌوم عتى اأطرٌق اأذي سٌوصتل اأى اأاكان
اأذي مرٌد ان مكون فٌه ؼداًا
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 - 1445عاداا مجد عاتة اقدٌة عتى االرض  ..اأمقطها  ..واعطها الول سائل
مار به
 - 1446اضؾ اأى اكمبمل كماب " اأيضائل " ل وأٌام بٌاٌت
 - 1447ال مموقع امائج اخمتية ان قبل ايس اأمصرؾ
 - 1448اقض بعض اأوقت اع االشخاص اأا ظوظٌن فً هذه اأ ٌاة
 - 1449اا ان ٌزورل ا د  ..اعرض عتٌه اا أدٌل ان اشروبات أكً ٌخمار
ااها
 - 1450اا ان ماهض ان فراشل َ ..س ِوه
 - 1451اؼسل االبسل اأبٌضاء عتى دى
 - 1452أٌكن أدٌل ااس ة ؼبار فً سٌارمل دواا ًا
 - 1453ال مواعد شخصا ًا خرج أتمو ان عالقة فاشتة
 - 1454فً عٌد اٌالدل ادعو واأدٌل أتطعام خارجا ًا
 - 1455ال ماظر اأى عتب ادوٌة اآلخرٌن  ..وال اأى ثالجمهم  ..وال اأى أخزاة
االبسهم
 - 1456قبل بقرة ارة فً ٌامل  ..واشكرها عتى اأ تٌب اأذي مقداه أاا كل
ٌوم
 - 1457اا ان ٌخبرل ا د بااه ٌ بل  ..ال مقل أه  .. .ال أست كذأل !
 - 1458عاداا مسابق اوالدل  ..دعهم ٌرب ون
 - 1459ارة فً كل صٌؾ . .اجري عتى ارج ٌمم رٌه برشاشات اأاٌاه !
 - 1460ارة كل عام قم باؽاارة اا  ..مستق جبالًا  ..او اركب زورقا ًا
 - 1461مذكر كل اأاجا ات اأكبٌرة كاات قائاة عتى اؼماام اأيرص
 - 1462دافع عن ابادئل  ..مى أو كان ذأل سٌبقٌل و ٌداًا
 - 1463شاهد بعضا ًا ان االفالم اأقدٌاة اع زوجمل
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 - 1464ارة كل ثالث اشهر  ..اقض اصؾ ساعة فً ادٌاة االأعاب
 - 1465ال مرفض اأعطاءات
 - 1466فً ٌوم اٌالد طيتل  ..ا ميظ بجرٌدمه اأٌواٌة  ..وبعد  18عااا ًا ..
اعطها أه
 - 1467ادعم اشارٌع اسرمل
 - 1468اا ان مامهً ان كمابة رسائل اأعال دققها ارة واثامٌن
 - 1469فً اأر الت اأسٌا ٌة  ...ال مرفض عتى االطالق اأازول ان اأ افتة
أاشاهدة اشهد صؽٌر  ..اهاا كان صؽٌراًا !
 - 1470اكمب رساأة شكر اأى اعتم اأادرسة  ..كتاا معتم طيتل شٌئا ًا جدٌداًا
 - 1471فً اأر الت اأعائتٌة ال مهمم عتى االطالق بمكتيمها  ..فهكذا ااور
وجدت أ يظ اأذكرٌات اأرائعة  ..ال اأدراهم اأضائعة
 - 1472كن صادقا ًا  ..وااٌاا ًا  ..واختصا ًا
 - 1473إقرا قصة " ازارع االأب "
 - 1474مذكر اأجاٌع ٌار بؤوقات عصٌبة  ..كاا مار اات بها ان ٌن إأى آخر
 - 1475معتم كٌيٌة االكل بواسطة اأعٌدان اأصٌاٌة
 - 1476مؤكد ان كون رقم هاميل عتى بطاقة عاتل كبٌر باا فٌه اأكياٌة أكً
ٌُقرأ بسهوأة ان قبل كبار اأسن
 - 1477ال َم ِدَ كثٌراًا اأكٌد اأخشبً اأارمد
 - 1478ال م رج أي ا د عتى اأاؤل
 - 1479اامبه ألسباب م ٌزل أطرؾ اا عتى ساب طرؾ آخر
ُ - 1480كل باعمدال
 - 1481اارس اأماارٌن اأرٌاضٌة باامظام
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 - 1482اا ان مؽضب  ..اازل وسر اصؾ ساعة  ..وان كات ؼضبل شدٌد ..
فقطع بعض اأ طب
 - 1483فكر ارمٌن قبل ان مؤكل فً اطعم اكموب عتى زجاج واجهمه ٌ .تزااا
عاال !
ي كمابا كات قد اسمعرمه  ..اكمب رساأة شكر فً داخته
 - 1484عاداا مع د
 - 1485عاداا مراقب اطياأل فً اضاار اأسباق وهم ٌجرون ا رص عتى ان
ٌروال وأات مشجعهم ب دة
 - 1486ان كات ماتل بٌااو  ..فاضبط اوماره ارة كل سمة اشهر
 - 1487مجاب آالت اأصرؾ اأاقدي فً اأتٌل
 - 1488أم وي اكمبمل " فن اأعاأم اأؽربً "
 - 1489مذكر  ..عاأج اأضرورٌات اوال و دواا ًا
 - 1490ادعو شٌخ اسجدل اأقرٌب عتى طعام اأعشاء ذات ٌوم
 - 1491مزوج شخصا ًا ٌ ب اأاوسٌقى
 - 1492اعرؾ مارٌخ ادٌامل  ..وافمخر به
 - 1493مذكر  ..الوالدل ق ان وقمل أٌضا ًا
 - 1494فً اأم وٌالت اأارورٌة  ..كن اسمعداًا أتمعرؾ عتى ااور جدٌدة
 - 1495اا ان ٌارض باأػ فً اازأل  ..اعمن به وكااه طيل ارٌض
 - 1496فً اأ يالت اأصؽٌرة  ..راقب اا مؤكته فعادة اعظم اا ٌعرض فٌها ان
طعام سعرامه اأ رارٌة ارميعة جدا
 - 1497مذكر ان اأثراء أٌس فً اأ صول عتى كل اأاال اأذي ممااى ان م صل
عتٌه  ..بل فً ان م صل عتى كل اأاال اأذي م ماج أه
 - 1498اا ان مخرج ان اأطائرة  ..اشكر اأطاقم
 - 1499ال مقطع اأمواصل اع اوالدل  ..اهاا فعتوا
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ابتػ ااأً فً سابل  ..أتطوارىء دواا ًا
 - 1500أٌكن أدٌل ٌ
 - 1501اقرأ كماب " مااٌة اأاشارٌع " أتكامب بول هوكٌن
 - 1502مذكر مى فً اوقات اأازاح  ..اأبعض ٌخبر اأ قائق عن ايسه
 - 1503مذكر ان طرٌقة عرضل أتيكرة اهاة جدا بقدر اأيكرة اأمً مرٌد ان
معرض
 - 1504زر اأاعارض اأياٌة
 - 1505اذهب أتعب اأبوأٌاػ اع واأدل
 - 1506ال مباأػ فً اأ ذر  ..وال مباأػ فً اأمهور
 - 1507أٌكن أدٌل اعتواات اساسٌة عن اصالح االعطال اأاٌكااٌكٌة فً
اأسٌارات
 - 1508ان كان هااأل افطارٌ راضااً فً ا د اأاساجد  ..ال ماقد اوع او كاٌة
اأطعام
 - 1509ان اخبرل ا د اا ااه ااجب طيالًا  ..اطتب ااه ان مرى صور ة أه
 - 1510مذكر ان اأسعادة اأ قٌقٌة مؤمً ان اأ ٌاة اأاتٌئة باأصعاب  ..فال
مسمسهل اأعٌش ومقاع باأطرق اأسهتة !
 - 1511ال مدخل فً قرض اازأً ٌيوق ثالثة اضعاؾ ادخوأل اأساوي
 - 1512عاداا ٌسؤأل ا ٌد اا عن وجهة اا . ..ال مجب ان أم مكن اماكداًا
 - 1513ا ميظ بوصيات اأطعام اأعائتٌة  ..واررها اأى ا يادل
 - 1514م دث اأى ابامامل
 - 1515اطتب اأاصائح ٌن م ماجها  ..وأكن مذكر و دل اات اأذي معتم ااأذي
ٌجري اعل قا ًا
 - 1516اا ان مقمرب ان اأهزٌاة  ..اسمعد أها !
 - 1517يز اطياأل كل ٌوم عتى اأ ٌاة بعبارة وا دة عتى االقل
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 - 1518ال مؽمل ا الال باأخاول
 - 1519مذكر اأزواج اأااجح اثل اأازرعة اأااج ة  ٌ ..ماج اأبدء بروح قوٌة
كل ٌوم  ..وكان اأبار ة أم ٌكن
 - 1520عتم اطياأل عن طرٌق االاثتة اأعاتٌة ال اأاظرٌة
 - 1521أمكن رساأة ٌامل  ..رساأة كبٌرة
 - 1522عش ببساطة
 - 1523فكر بسرعة
 - 1524اعال باخالص
 - 1525اعط بكرم
 - 1526اض ل بصوت ارميع
 - 1527ا ب بعاق
 - 1528ازرع ازهارا اكثر ان متل اأمً مقطؾ
 - 1529مذكر اأ قٌقة بسٌطة
 - 1530عاداا مدعو هللا  ..ادع أواأدٌل دواا ًا

ثَمت ترمجة إمكتاب
أمتىن أن تكوهوإ كد ُسعدمت بو
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