
Ở tuổi đẹp nhất, đừng ăn mặc quá luộm thuộm.
     Nghe thì có vẻ là "trông mặt mà bắt hình dong",  nhưng không thể không 
thừa                     nhận rằng,  ăn  mặc sạch sẽ, gọn gàng,  hành động nhã 
nhặn,                   sẽ dễ lấy được sự chú ý và thiện cảm của mọi người hơn.

Không                      phải thế giới này có định kiến,  mà vì những thứ tốt đẹp thì luôn 
được con người ta khao khát. Bởi ” Ăn mặc phù hợp là sự dịu dàng với bản thân”.
       Đừng ở độ tuổi đẹp nhất, ăn mặc quá xuề xòa, một vẻ ngoài luộm thuộm 
sẽ chỉ khiến                          người khác trong lần gặp đầu tiên có cái nhìn 
không được                           tốt lắm về bạn. 
                                             Người có tầm là người mà dù trong bất 
                                        kì hoàn cảnh nào cũng vẫn luôn chỉn chu.

Ở tuổi đẹp nhất, 
  hãy sống tích cực nhất.
Một người có yêu cầu với bản thân, có ước 
mơ, có sự mong đợi vào tương lai đều sẽ nghĩ mọi cách làm sao để cuộc sống 
của mình không phải là tạm bợ, không phải là buông thả hay mệt      mỏi.
Biết "làm giàu" bản thân là một thái độ sống vô cùng tuyệt vời.
Rèn luyện sự tự tin, gặp được điểm mà mình hơn người khác, 
không kênh kiệu, kiêu căng, không đem ra so sánh; gặp điểm mà mình kém người khác, không tự ti, 
đố kị, khiêm tốn học hỏi. Dùng một thái độ thản nhiên tiếp nhận mọi khuyết điểm của bản thân, đồng 
thời không ngừng rèn luyện, thúc đẩy bản thân, nỗ lực cải thiện bản thân tạo nguồn Tri thức dồi dào

Khí chất của bạn, tiềm ẩn con đường mà bạn đã đi qua, những cuốn sách bạn đã đọc và những người bạn từng gắn bó. 
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     Dù chúng ta không thể quyết định được ngoại hình của mình, 
nhưng  chúng ta hoàn toàn có           thể trở nên  sạch  sẽ,  gọn 
gàng. Tiểu                                          tiết  nói  lên  thái  độ. 
Những người                                       không  để  ý tới ngoại 
hình của mình,                                    lôi thôi,  luộm  thuộm, 
thông  thường  mà nói đều là sống kiểu cho qua ngày.  Còn người 
sẵn  sàng  bỏ thời gian để chăm  chút cho mình hơn một chút,  ít 
nhất cũng cho thấy họ là người quan tâm và nhiệt huyết với 
                                                                       cuộc sống.


