25 คาคมจากไอน์ สไตน์ ทีย่ งั คงใช้ ได้ ดีในปัจจุบันและอนาคต

อัลเบิร์ต ไอน์สไตล์ นักฟิ สิ ฟส์และนักวิทยาศาสตร์ ที่ยงิ่ ใหญ่อีกคนหนึ่งของโลกเรา เขาไม่ได้มีความเก่งกาจแต่
ในเรื่ องของวิทยาศาสตร์ แต่เขายังสามารถเล่นดนตรี และเขียนวรรณกรรมคาคมแง่คิดได้อย่างดีอีกด้วย และนี่ก็
คือ 25 คาคม ที่ยงั สามารถใช้ได้ดกั บั ในปั จจุบนั และในอนาคต แต่ละข้อสุ ดยอดมากจริ งๆ
ที่มา – www.facebook.com/wirodePAG
1.Nothing happens until something moves.
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่ มต้น
2.Any man who can drive safely while kissing a pretty girl
is simply not giving the kiss the attention it deserves.
ชายใดที่สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยขณะที่จูบหญิงสาวไปด้วยนั้น แสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ ใจกับการจูบอย่างที่
ควรจะเป็ น
3.A person starts to live when he can live outside himself.
คนเราจะมีชีวติ อย่างแท้จริ ง ก็ต่อเมื่อสามารถดาเนินชีวิตโดยหลุดพ้นจากตัวเองได้

4.Once we accept our limits, we go beyond them.
เมื่อเรายอมรับในข้อจากัดของตัวเอง แสดงว่าเราได้กา้ วล่วงข้อจากัดนั้นไปแล้ว
5.The secret to creativity is knowing how to hide your
sources.
ความลับของการสร้างสรรค์ คือการรู ้วธิ ี ซ่อนที่มาของความคิดนั้นไว้อย่างแนบเนียน
6.You can’t blame gravity for falling in love.
คุณไม่อาจโทษแรงดึงดูดของโลกได้ เมื่อคุณตกหลุมรักใครสักคน
7.Insanity is doing the same thing over and over again
and expecting different results.
มีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่จะทาสิ่ งเดิมซ้ า ๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง
8.The world is not dangerous because of those who do
harm but because of whose who look at it without doing
anything.
โลกใบนี้ไม่ได้น่ากลัวเพราะคนที่ก่ออันตรายกับโลก แต่มนั น่ากลัวเพราะคนที่มองดูมนั โดยไม่คิดจะทาอะไรเลย
ต่างหาก
9.Anyone who has never made a mistake has never tried
something new.
คนที่ไม่เคยทาผิดพลาดเลย คือคนที่ไม่เคยลองทาอะไรใหม่ ๆ
10.If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to
people or things.
ถ้าคุณอยากมีชีวติ ที่มีความสุ ข จงพันธนาการชีวิตด้วยจุดหมาย ไม่ใช่ผคู ้ นหรื อสิ่ งอื่นใด
11.Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited. Imagination encircles the world.
จินตนาการสาคัญกว่าความรู ้ เพราะความรู ้น้ นั มีจากัด แต่จินตนาการมีอยูท่ ุกพื้นที่บนโลก

12.Everyone should be respected as an individual, but no
one idolized.
คนทุกคนควรได้รับการเคารพในความเป็ นตัวตนของเขา แต่ไม่มีใครควรได้รับการนับหน้าถือตามากกว่าคนอื่น
13.You can never solve a problem with the same kind of
thinking that created the problem in the first place.
คุณไม่อาจแก้ปัญหาได้ดว้ ยความคิดแบบเดิมๆ ที่เคยสร้างปั ญหาให้กบั คุณตั้งแต่ครั้งแรก
14.Try not to become a man of success but rather try to
become a man of value.
จงอย่าพยายามเป็ นคนแห่งความสาเร็ จ แต่จงพยายามเป็ นคนที่มีคุณค่าดีกว่า
15.Learn from yesterday, live for today, hope for
tomorrow. The important thing is not to stop
QUESTIONING.
จงเรี ยนรู ้จากอดีต มีชีวติ เพื่อวันนี้ และมีความหวังเพื่อวันพรุ่ งนี้ แต่สิ่งที่สาคัญที่สุด คือต้องอย่าหยุดตั้งคาถาม
16.Women marry men hoping they will change. Men
marry women hoping they will not. So each is inevitably
disappointed.
ผูห้ ญิงแต่งงานกับผูช้ าย โดยหวังว่าเขาจะเปลี่ยน ผูช้ ายแต่งงานกับผูห้ ญิง โดยหวังว่าเธอจะไม่มีวนั เปลี่ยน ผูช้ าย
และผูห้ ญิงจึงผิดหวังในตัวกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
17.Only a life lived for others is a life worth while.
ชีวติ ที่ทาเพื่อคนอื่นเท่านั้น ที่มีคุณค่าต่อการมีชีวติ
18.In the middle of difficulty lies opportunity.
ใจกลางของอุปสรรคนั้น มีโอกาสซ่อนอยู่
19.The only source of knowledge is experience.
ประสบการณ์ คือแหล่งความรู ้เพียงแหล่งเดียวเท่านั้น

20.Logic will get you from A to B. Imagination will take
you everywhere.
ตรรกะจะพาคุณเดินทางจากจุด A ไปจุด B ได้ แต่จินตนาการจะพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่
21.Put your hand on a hot stove for a minute and it
seems like an hour. Sit with a pretty girl for an hour and
it seems like a minute. That’s relativity.
การวางมือไว้บนเตาร้อนเพียง 1 นาที ให้ความรู ้สึกเหมือนเวลายาวนานกว่า 1 ชัว่ โมง แต่การนัง่ กับสาวสวย
ๆ นาน 1 ชัว่ โมง ให้ความรู ้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเพียง 1 นาที
22.Life is like riding a bicycle. To keep your balance you
must keep moving.
ชีวติ เหมือนการปั่ นจักรยาน คุณจะต้องปั่ นมันอย่างต่อเนื่ อง มันถึงจะทรงตัวได้
23.I speak to everyone in the same way, whether he is
the garbage man or the president of the university.
ผมพูดคุยกับคนทุกคนเหมือนกัน ไม่วา่ เขาจะเป็ นคนเก็บขยะ หรื ออธิ การบดีมหาวิทยาลัยก็ตาม
24.You have to learn the rules of the game, and then you
have to play better than anyone else.
คุณต้องเรี ยนรู ้กฎของเกม จากนั้นก็ตอ้ งลงเล่นให้ดีกว่าคนอื่น ๆ
25.Weakness of attitude becomes weakness of character.
ทัศนคติที่อ่อนแอ นามาซึ่ งนิ สัยที่อ่อนแอ
ที่มา Flagfrog

