
  WHOبهداشت،  ياز نگاه سازمان جهان يزندگ يمهارت ها
  .وقت است شروع شده يليخ يزندگ. ١

آنها  حيبرگشت و تصح يبرا يشما سرنوشت ساز هستند و راه ماتيتصم. وجود ندارد يشيبه نام دور آزما يزيچ يزندگ در
  .وجود ندارد

  
  .ستندين يشما دوستان واقع نيدوستان آنال. ٢

 ديدار ازيبه كمك آنها ن يو وقت ستنديمشكالت شما قائل ن يبرا يتيدوستان اصال اهم نياز ا ياريبس. دارد قتيحق متاسفانه
  .در دسترس نخواهند بود

  
  .رسد يبه سرانجام نم يهر عشق. ٣

  .است تيسخت است اما واقع. ديكه دلتان بشكند و غصه بخور ديباش آماده
  
  . رسد يبه اتمام نم پلميبا گرفتن د التيتحص. ٤

  .ديادامه بده التتانيبه تحص ديبا ديفتيعقب ن ديخواه ياگر م. زند يامروز دانش حرف اول را م يايدر دن
  
  . شما هستند يزندگ يآدم ها نياعضا خانواده مهمتر. ٥
  .دياشب شانيها تيو قدردان حما ديبا آنها داشته باش يرفتار خوب. دهند يم تيهستند كه به شما اهم يها تنها افراد نيا

  
  . ندارند تينقاط ضعف شما اهم. ٦

و آنها را  ديآنها تمركز كن يرو. دارند تيتنها نقاط قوت شما هستند كه اهم. دينگران آنها نباش يول ديرينقاط ضعفتان را بپذ
  .ديپرورش ده

  
  .زمانبر است يهر كار با ارزش. ٧
  
  .قرار دارند شيخارج از محدوده آسا شرفتيپ يتمام فرصت ها.٨
  
  . را ندارند يروابط متزلزل ارزش حفظ و نگهدار. ٩

ادامه  رخوديو به مس دياز كنار آنها عبور كن. ديتلف نكن ديكن جاديدر آنها ا يرييتغ ديتوان يكه نم ييزهايچ يوقتتان را رو
  .ديبده

  
  . است يعدالت يپر از ب ايدن. ١٠

  .ديالزم را داشته باش يآمادگ. شد ديروبرو خواه يعدالت يخود بارها و بارها با ب يدر زندگ
  
  . رود يشانس سراغ افراد سخت كوش م. ١١

  .شود ياتفاق خوب هستند نم كيگذارند و منتظر  يكه دست رو دست م يافراد بينص چوقتيشانس ه
  

  . وجود ندارد رينظ يآغاز ب كي يبرا يزمان خاص. ١٢



  .ديآن زمان هرگز نخواهد رس. ديبهتر نباش منتظر زمان. ديشروع كن د،يرا آغاز كن يكار دياگر قصد دار
  

  .ديداشته باش زيهمه چ ديتوان يو نم ديهمه جا حضور داشته باش ديتوان يشما نم. ١٣
  .ديو آن را دنبال كن ديدارد متعهد بمان تيشما اهم يو به آنچه برا ديريدرست بگ يها ميكه تصم ديريبگ ادي

  
  .ديكن يشما هستند قدردان يكه در زندگ ياز تمام افراد ديبا. ١٤
  
  

  .شما هستند يها يگذار هيسرما نيتجربه و احساسات بهتر. ١٥
  

  .هرگز است يمعموال به معن»بعداً«. ١٦
  .ديكن يدر لحظه زندگ. ديرا به بعد موكول نكن يكار چيه
  

  . مترادف پشتكار است تيموفق. ١٧
  

  .است يضرور يورزش ناتيانجام مرتب تمر. ١٨
  

  .ديپس از شكست نهراس. دارد تياهم يروزيندارد، فقط پ يتياهم چيشكست ه. ١٩
  

  .به شما كمك نخواهد كرد چكسيه. ٢٠
  كنيد تيپس اتكا و اعتماد به نفس را در خود تقو. ديبه خودتان كمك كن ديخودتان با فقط

. 


