
دنیا به ایده هایت، به راهکارهایت، و به بهترین ابزار کنار آمدنت با این شرایط نیاز دارد. (خالقیت)
 

دنیا به تو نیاز دارد تا با عالقه با اطرافیان خود گفتگو کنی! به آنها اجازه دهی خودشان را ابراز کنند تا از بار
روانی خود در این شرایط بکاهند. (کنجکاوی)

 
دنیا به تفکر منطقی و متعادل تو نیاز دارد! تا بتوانی خشم و اضطراب درونت را آرام کنی. (قضاوت)

 
世دنیا نیاز دارد که تو با شیوه های نوین، یاد بگیری و رشد کنی! تا بتوانی احساس بهتری از خودت داشته باشی.

(عشق به یادگیری)
 

دنیا به ژرف نگری تو نیاز دارد! به داشتن چشم اندازی وسیعتردرمیان این اتفاقات ترسناک. (ژرف نگری)
 

دنیا به شجاعت تو نیاز دارد! تا به کسی که قبال کمکی نکرده ای حاال کمک کنی، و با وجود ترست، دنیا را دوباره
و از نو ببینی. (شجاعت)

 
.دنیا به استقامت تو نیاز دارد! تا ازمیان موانع و مشکالت بزرگی که هرگز با آنها مواجه نشده بودی عبور کنی

(ثبات قدم)
 

(دنیا به صداقت تو نیاز دارد! االن زمان اغراق گویی، اخبار دروغ، یا گفتن حدسیات نیست. (صداقت
 

دنیا به شوروشوق تو نیاز دارد! تا انرژی ات را باال ببری، حتی زمانیکه احساس میکنی از بالتکلیفی و تردید دیگر
رمقی برایت نمانده. (سرزندگی)

 
.دنیا االن به هر ذره از گرما و اصالت تو نیاز دارد! هر ذره ای که اکنون معادِل ده برابرِارزش اصلی آن است

(عشق)
 

دنیا نیاز دارد که تو نگاه خود را در مهربانی و بخشندگی ازدست ندهی و همچنان به دنبال یافتن راههای کمک به
دیگران باشی. (مهربانی)

 
دنیا به همدلی تو نیازدارد! هرشهر،همسایه وهرجنبنده ای میتواند موضوعی برای توجه بیشترتوباشد.(هوش

اجتماعی)
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دنیا به تو نیاز دارد که خودت را عضوی ازیک جامعه بزرگتر بدانی و برای همکاری به آنها ملحق شوی.(کار تیمی)
 

دنیا به انصاف تو نیاز دارد! به جای احتکار کردن، ببخش؛ بجای ایراد گرفتن، تحسین کن؛ بجای قربانی، قهرمان
باش. (انصاف)

 
دنیا به رهبری تو نیاز دارد! ایده های تازه تو میتواند الهام بخش گروههای مختلفی باشد که تو عضوی از آنها

هستی. (رهبری)
 

دنیا نیاز دارد که تو رنجشهای خانوادگی، مسایل ناچیز زندگی و آزردگی هایی که ذهنت را مشغول می کند، همه
را رها کنی. (بخشش)

 
دنیا نیاز دارد که تو گاهی بجای خودت به دیگران توجه کنی. (تواضع)

 
دنیا نیاز دارد که تو هر باری که از خانه خارج میشوی برای مدت کوتاهی هم که شده بیشترمواظب باشی.

(احتیاط)
 

دنیا نیاز دارد که تو احساساتت را تحت کنترل داشته باشی! نه تنها دراین شرایط خشمگین نشوی بلکه صلح و
آرامش را به دیگران انتقال دهی. (خود تنظیمی)

 
دنیا نیاز دارد که تو از خوبی دیگران به وجد بیایی! این یعنی تو هم فرد نوع دوستی هستی. (زیبایی دوستی)

 
دنیا به امید و خوشبینی تو نیاز دارد! که با کمال سخاوت به کسانیکه در یاس و افسردگی فرو رفته اند، امید

دهی. (امید)
 

دنیا به قدردانی تو نیاز دارد! تا به دیگران نشان دهی که کارهای مهربانانه آنها را میبینی تا آنها هم مشتاقانه تر
آن کارها را انجام دهند. (شکرگزاری)

 
دنیا به شوخ طبعی تو نیاز دارد! به بازیگوشی تو، به توانایی ات در شیطنت کردن، آنهم در این زمانیکه همه ما

احساس سنگینی و فرسودگی میکنیم. (شوخ طبعی)

 
دنیا نیاز دارد که بدانی همه ما در این شرایط با هم هستیم و تمامی اعمال و رفتارمان، بهم پیوسته است و تاثیری

زنجیروار در دنیا دارد. (معنویت)
 

دنیا به تو نیاز دارد... به همه شما.
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