
Cà Phê và Triết Lý về Cuộc Đời 
 
1. Không nên hâm nóng lại café. Hâm nóng lại, café sẽ mất mùi vị và gây ra vị 
đắng. 
 
Đừng hâm nóng quá khứ. Không nên nuối tiếc, không nên nhớ một mối tình đã xa 
hoặc nhớ nhung một người nào.. Nuối tiếc quá khứ chỉ mang lại sự buồn chán đớn 
đau cho chính mình mà thôi. Hãy sống với thực tại...  
 

2. Hãy dùng café mới xay. Hãy uống ngay khi vừa pha xong, Café chỉ ấm khoảng 15 phút, sau đó sẽ 
mất hương vị. Ngụm café mới pha ngon tuyệt vời cho ta một cảm giác sảng khoái...  
 
Nên bắt đầu lại mọi chuyện từ hôm nay để tạo cơ hội cho sự đổi mới. Hãy chụp liền cơ hội. Không nên lãng 
phí thời gian, hãy tìm cách sử dụng thời gian sao cho có ích cho mình... Hãy uống một tách café mới pha có 
mùi vị tuyệt vời. Cũng như hãy quên mùi vị cũ của cuộc đời...  
 
3. Hãy xay café đúng cách. Xay quá nhuyễn café sẽ đắng. Xay quá thô café pha ra sẽ không đậm đà.  
 
Hãy quan tâm, săn sóc tình yêu đúng mức. Quan tâm quá không đưa tới kết quả 
như ý, thậm chí còn phá hủy tình yêu. Ngược lại, nếu lơ là không chăm sóc, nếu 
vô tâm hời hợt thì tình cảm từ từ sẽ phôi phai. 
  
4. Đừng dùng bã café vì nó chỉ cho một thứ nước đăng đắng và ngai ngái 
mùi café xái không ngon lành gì.  
 
Hãy dứt khoát với tình cảm. Đừng cố gắng cố vớt vát những tình cảm đã cạn 
hết. Không nên tìm gặp lại người yêu cũ. Đừng suy nghĩ viển vông. Hãy chấp 
nhận những gì mình đang có để tìm lại hạnh phúc và sự bình an.  
 
 


