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Only friends and family will be present in sickness. Stay in touch. 
(Chỉ có gia đình và bạn bè bên cạnh khi đau ốm. Nhớ gần gũi họ.) 

 
Life is too short. Don’t waste time hating anyone. 

(Cuộc đời quá ngắn ngủi. Đừng phí thì giờ ghét bỏ ai làm gì.) 
 

Make peace with your past so it won’t screw up the present. 
(Hãy chôn quá khứ để hiện tại không bị xáo trộn.) 

 
Don’t compare your life to others. They have different journeys. 

(Đừng đem đời mình so với ai đó. Đời mỗi người mỗi khác) 
 

Everything can change in the blink of an eye. 
(Mọi chuyện ở đời có thể thay đổi trong chớp mắt) 

 
You don’t need to win every argument. Agree to disagree. 

(Không cần thắng trong mọi cuộc tranh luận. Hãy chấp nhận bất đồng.) 
 

Crying is good, but it’s more healing crying with friends. 
(Khóc cũng tốt, nhất là khi khóc với bạn bè.) 

 
Take a deep breath. It calms the mind. 

(Hít thở sâu giúp tinh thần ổn định) 
 

Get rid of anything that is neither useful, beautiful, nor joyful. 
(Hãy gạt bỏ những gì vô ích, xấu xa, buồn bã) 

 
What doesn’t kill you really makes you stronger. 
(Điều gì không giết ta được sẽ giúp ta mạnh hơn) 

 
Today is special. Enjoy it. 

(Ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Phải tận hưởng nó) 
 

Your belief of your being right doesn’t count. Keep an open mind. 
(Đừng tin rằng mình luôn luôn đúng. Phải có đầu óc cỏ̉i mỏ̉) 

 
Forgive everyone everything. 

(Hãy tha thứ tất cả cho mọi người) 
 
 



 
 
 

What other people think of you is none of your business. 
(Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó về mình) 

 
It’s OK to yield. 

(Nhường nhịn một chút cũng không sao) 
 

However good or bad a situation is, it will change. 
(Tình thế dù tốt hay xấu, rồi cũng thay đổi) 

 
Don’t take yourself so seriously. No one else does. 

(Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. Không ai làm như vậy) 
 

Release your children when they become adults, its their life now. 
(Hãy buông con cái ra khi chúng trưởng thành. Chúng đã có cuộc sống riêng.) 

 
Time heals almost everything. Give time time. 

(Thời gian hàn gắn gần như mọi sự. Hãy để cho thời gian có thì giờ) 
 
 
  


