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Bạn Là Ai Không Quan Trọng, Quan Trọng Là Ai Ở Bên Cạnh Bạn

Bạn Là Ai Không Quan Trọng, Quan Trọng Là Ai Ở Bên Cạnh Bạn, đúng vậy!
nếu bạn muốn thông minh thì hãy ở bên cạnh người thông minh, muốn đập
tan được sự lười biếng của bản thân thì hãy kiếm người siêng năng chăm chỉ
mà chơi, muốn thành công và giàu có thì hãy kết giao với người thành đạt.
Nên nhớ hãy tránh xa những kẻ hay than vãn, lười biếng và đầu óc cả một bồ
tiêu cực ra bạn nhé!

Bạn Là Ai Không Quan Trọng, Quan Trọng Là Ai Ở Bên Cạnh Bạn

Có triết lý thế này:
Đi cùng ruồi thì tìm được nhà vệ sinh
Đi cùng ong thì tìm được hoa thơm
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Đi cùng người giàu học cách kiếm nhiều tiền
Đi cùng ăn mày học được cách xin cơm.
Sống cùng với một người nào đó quá lâu, bạn cũng dần trở thành giống họ. Ở
cùng với người chăm chỉ, bạn sẽ không lười biếng. Ở với người tích cực bạn sẽ
không tiêu cực. Cùng với người thông minh, bạn cũng nhận được những ảnh
hưởng tốt…
Các nhà nghiên cứu khoa học cho rằng: “Con người là động vật duy nhất tiếp
nhận các gợi ý”. Gợi ý tích cực, ảnh hưởng rất tốt tới tinh thần và trạng thái
sinh lý của con người, kích thích mọi tiềm năng nội tại, phát huy khả năng
tiềm ẩn của mỗi người, khiến họ trở nên tiến bộ, hưng phấn và vui vẻ.

Ở bên những người tiêu cực sẽ khiến bạn thiếu đi áp lực để hướng lên...

Hãy tránh xa những người tiêu cực, nếu không trong vô thức họ sẽ lấy đi ước
mơ của bạn, khiến bạn dần dần mất đi bản thân, trở thành một con người
tầm thường.
Người tích cực giống như ánh mặt trời vậy, chiếu đến nơi đâu nơi ấy liền sáng
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bừng lên. Người tiêu cực giống như mặt trăng, mùng một, mười lăm không
giống nhau, thay đổi thất thường.
Thái độ thay đổi tất cả, tính cách quyết định vận mệnh. Thái độ thay đổi,
tương lai thay đổi, tính cách khác nhau sẽ sinh ra những con người khác
nhau.
Có người nói, đời người có điều may mắn:
Đi học gặp được người thầy tốt.
Đi làm gặp được sư phụ giỏi
Lấy lập gia đình, tìm được người đồng hành lý tưởng
Có khi chỉ cần một nụ cười ngọt ngào, một lời hỏi thăm quan tâm của họ cũng
đủ khiến bạn trở thành một người đặc biệt, hạnh phúc hơn người.

Nếu muốn thông minh, thì bạn phải ở bên cạnh người thông minh...

Bất hạnh nhất trong cuộc sống chính là: bên cạnh bạn không có những người
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tích cực, thông minh. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo, tầm thường.
Thế nên mới có câu, “Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là ai ở bên cạnh
bạn”.
Thế nên hãy nhớ, nếu muốn thông minh, thì bạn phải ở bên cạnh người thông
minh, bạn mới có thể nhìn xa trông rộng hơn. Nếu bạn muốn xuất sắc, thì
phải ở bên người xuất sắc, bạn mới có thể nổi bật. Cuối cùng hãy nhớ, đọc
sách hay, gặp cao nhân, chính là hai may mắn lớn trong cuộc đời!
Chim ưng mà ở lâu trong ổ gà sẽ mất đi bản lĩnh bay lượn, cũng như ở bên
những người tiêu cực sẽ khiến bạn thiếu đi áp lực để hướng lên. Nếu muốn
giống như chim ưng bay lượn tự do trên bầu trời, thì bạn phải bay cùng với
chim ưng.
►Xem thêm: Nếu Bạn Muốn Thành Công Và Có Cuộc Sống Viên Mãn Thì Hãy
Học Cách Quan Sát Từ Ngay Hôm Nay
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