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Cảnh thiên nhiên soi mình dưới nước…



Cuộc đời như tấm gương soi,Cuộc đờ ư tấ gươ g so ,
qua đó ta có thể nhận ra chính mình



Trước tiên nó phản ảnh tâm trạng của ta.
ấ ồKẻ bi quan thấy đời đáng buồn

Người lạc quan thấy đời sao mà vui thế !



Thứ đến, nó phản ảnh cách ta cư xử., p
Kẻ trao nụ cười sẽ nhận lại những nụ cười

Ai chỉ than thở sẽ thấy toàn những tiếng thở than.Ai chỉ than thở sẽ thấy toàn những tiếng thở than.



Kẻ ích kỷ
suốt đời lầm lũi cô đơn.
Người vị tha
có đông đảo bạn bè.



N ời dễ thNgười dễ thương 
là người dễ dàng thương người khác

ố ễvà ai muốn thương họ cũng dễ.



Kẻ khó thươngKẻ khó thương 
là người chẳng muốn thương ai,
nên khó có ai có thể thương họnên khó có ai có thể thương họ.



ê ậBạn nên thận trọng, 
cần lắng nghe dư luận phản ảnh về mình

nhưng đừng quá lệ thuộc dư luận.



Phải quan tâm đến dư luận
vì thường : không có lửa làm sao có khóivì thường : không có lửa làm sao có khói.



Nhưng đừng quên
đâu chỉ có gương phẳng
mà còn có gương lồi, gương lõm …g g , g g
“Dư luận vốn thường luận dư”.



Điề tĐiều quan trọng 
bạn phải tự biết bạn là ai, 

ế ố ấbạn thế nào, bạn tốt hay xấu
và thực chất bạn ra sao.



Gương soi tốt nhất là chính tâm hồn bạnGương soi tốt nhất là chính tâm hồn bạn.
Hãy soi lòng để biết chính mình :

“Tôi đáng khen hay đáng chê”“Tôi đáng khen hay đáng chê”



N h lời kh hãNghe lời khen hão
rồi lúc nào cũng tự khoe mình,

Êđó là TỰ KIÊU.



Nghe lời chê baiNghe lời chê bai,
rồi khép kín không dám bộc lộ hay làm gì cả,

đó là TỰ TIđó là TỰ TI.



Nghĩ mình hơn những người chung quanh
đến nỗi chẳng coi ai ra gìđến nỗi chẳng coi ai ra gì

đó là TỰ TÔN.



Nghĩ mình hoàn chỉnhNghĩ mình hoàn chỉnh,
không cần phải cố gắng hay phấn đấu chi nữa,

đó là TỰ PHỤđó là TỰ PHỤ.



Làm việc không vì lời khen chê
ểmà chỉ để không thẹn với lòng mình,

đó là TỰ TRỌNG.



Tự kiêu, tự ti, tự tôn, tự phụ là điều đáng ghét
Nhưng lòng tự trọng cần phải phát huy



Người tự trọng ý thức về chính mình :
có giới hạn và ưu điểmcó giới hạn và ưu điểm, 
có thất bại và thành công, 
biết rút ra kinh nghiệm từ quá khứbiết rút ra kinh nghiệm từ quá khứ.



Người tự trọng không làm điều xấu, điều ác
vì không muốn tự bôi nhọ chính mình



Người tự trọng
thực hiện điều tốt vì tiếng gọi sâu thẳm trong lòngự ệ g gọ g g

luôn hướng về sự thiện.



ờ ộ ờNgười tự trọng soi gương cuộc đời
để nhận biết khuyết điểm cần sửa đổi

ểvà lý tưởng để hoàn thành.



Con người hay hoặc dở
không phải vì bóng trong gương đẹp hay xấukhông phải vì bóng trong gương đẹp hay xấu

mà do họ suy nghĩ, hành động thế nào.



Số h l â à lòSống theo lương tâm và lòng tự trọng

Music: Ernesto Cortazar “Eternal Love 

gxdaminh.netgxdaminh.net
Music: Ernesto Cortazar Eternal Love 

Affair”


