Lições de vida

Post (0032)
Regina Brett de Cleaveland, Ohiocompletou 50 anos em 2006 e
para celebrar o envelhecer, escreveu 45 lições que a vida lhe
ensinou, aqui estão algumas por mim escolhidas:
– A vida não é justa, mesmo assim é boa.
– Quando estiver em dúvida, apenas dê o próximo passo.
– A vida é muito curta para perdermos tempo odiando alguém.
– Seu trabalho não vai cuidar de você quando adoecer. Seus
amigos e seus pais vão, mantenha contato.
– Você não tem que vencer todo os argumentos. Concorde para
variar.
– Está tudo bem em ficar bravo com Deus. Ele agüenta.
-. Quando se trata de chocolate, resistência é em vão.
– Sele a paz com seu passado, para que ele não estrague o seu
presente.
-. Não compare sua vida com a dos outros. Você não tem idéia é
a deles.
– Se um relacionamento tem que ser segredo, você não deveria
estar nele.
– Se desfaça de tudo que não é útil, bonito e prazeroso.
– Nunca é tarde demais para se ter uma infância feliz. Mas a
segunda só depende de você e mais ninguém.
– Seja excêntrico agora, não espere ficar velho para usar
roxo.
– O órgão sexual mais importante é o cérebro.
– Ninguém é responsável pela sua felicidade, além de você.
– Sempre escolha a vida.

– Esforce-se para perdoar tudo e todos.
– O que outras pessoas pensam de você não é da sua conta.
– Independentemente da situação ser boa ou ruim, irá mudar.
– Não se leve tão a sério. Ninguém mais leva.
– Não faça auditoria de sua vida, faça o melhor dela agora.
– Envelhecer é melhor do que morrer jovem.
– Tudo o que realmente importa, no final, é que você amou.
– Inveja é perda de tempo. Você já tem tudo o que precisa.
– A vida não vem embrulhada em um laço, mas ainda é um
presente.
– O melhor está por vir.
Texto de Regina Brett, resumido – NG Canela – Setembro de 2009

