Ahol a siker szégyen, ott
a kudarc erénynek
számít.

Az igazságok
világosabbá válnak
egymás fényétől.

Az élet jutalma mindig
arányban van a vállalt
kockázattal.

Már félig elérted, amit
akarsz, ha tudod, hogy
mit vagy hajlandó
feladni érte.

Soha nem lehet több
pénzed annál, mint
amennyire értékeled
magad.

„ A szónak birkóznia kell
a gondolattal, de nem
szabad elgáncsolnia.”

Az öregkor nem is olyan
rossz, ha arra gondolsz,
hogy mi az alternatíva.

Nehezebb titkolni a való
érzelmeket, mint
színlelni a valótlanokat.

Az emberek azért félnek
meghalni, mert nem
igazán élnek.

A boldogságnak az a
legnagyobb titka, hogy
egyetértésben éljünk
önnönmagunkkal.

Az egyetlen praktikus
filozófiai kérdés: Hol, ha
nem itt, mikor, ha nem
most, ki, ha nem Te?

Hibák? Azt mondhatnám,
hogy a legnagyobb hiba:
nem lenni a hibák
tudatában.

A gyanakvó ember
hogyan bízhat a saját
gyanakvásában?

Mindent megteszek
érted, helyetted semmit
sem tehetek.

Ha a barátaim
félszeműek, profilból
nézem őket.

Aki tökéletesen tisztán
akar látni, mielőtt
eltökélné magát
valamire, az sohasem
tökéli el magát. Aki nem
vállalja a meg-bánást,
nem vállalja az életet.

A lélek fűszerezi a
pillanatot. Nem bukkan
föl a múltból, és ne
keresd a jövőben! Ha
meg akarod találni,
figyelj arra, ami éppen
történik veled!

„Aki mások nyomában
jár, sohasem kerülhet
elébük; aki maga nem tud
jó dolgokat alkotni, a
másét sem használhatja
jól fel.”

Nem az a lényeg, hogy
hiszel-e Istenben, hanem,
hogy Isten hisz-e
benned?

A föld egy óriási színház,
amelyben más-más
néven ugyanazt a
tragédiát játsszák.

Az örökkévalóság az az
idő, ami szükséges ahhoz,
hogy minden
megtörténjen.

A hitelezőknek jobb a
memóriájuk, mint az
adósoknak.

Amikor önmagadat
elfogadod, elfogadsz
mindenki mást is.

A szeretet vagy a gyűlölet
megváltoztatja az
igazságot.

Jules Renard

Michelangelo Buonarotti

Az ember keresi az
igazságot, amely
beleillik a valóságba.
Tekintettel az emberi
valóságra, az igazság
nem illik bele.

A házasság intézménye
azon problémák
megoldása miatt jött
létre, melyek a házasság
nélkül nem jöttek volna
létre.

Nem akaratunktól függ,
hogy örökké szeressünk
valakit, mint ahogy az
sem függött akaratunktól,
hogy ne szeressük.

Aki úgy csinál mintha
aludna azt nem lehet
felébreszteni.

Az igazat mondani
könnyű, csak elhitetni
nehéz.

Egy tüskét használj arra,
hogy eltávolíts egy
másikat!

Az ujj amely a holdra
mutat, nem tévesztendő
össze a holddal.

A kapcsolataid
teljességén tudod
lemérni a szeretet erejét.

Mindig teremts magad
után nagyobb rendet,
mint amekkorát találtál!

Az optimista állítja, hogy
lehetünk boldogok és
sikeresek. A pesszimista
attól fél, hogy az
optimistának igaza lesz.

Igazságot hirdetni, és
hasznos dolgot javasolni
az embereknek, az biztos
módja annak, hogy
üldözzenek minket.

Az ész figyelmeztet
bennünket arra, mit kell
elkerülnünk, de csak a
szív mondja meg, hogy
mit kell cselekednünk.

Álmodd, amit álmodni
akarsz! Menj oda, ahova
menni akarsz! Légy az, aki
lenni szeretnél, mert csak
egy életed van és egy
lehetőséged, hogy megtedd
mindazt, amit meg
szeretnél tenni.

A bölcs mondás szerint a
pokolba vezető út jó
szándékkal van
kikövezve. Nem lenne
érdektelen tudni, hogy
mivel kövezték ki a
mennyországba vezető
utat.

Miért van az, hogy
szeretünk valakit, vagy
hogy nem örökké
szeretjük, vagy pedig,
hogy nem egyszerre
szeretjük egymást, és nem
egyszerre ér véget
szerelmünk?

Az élet minősége a
fontos. A hosszát nem
lehet élvezni.

A siker az csak szerencse
dolga. Ezt minden
vesztes tudja.

Az ég bűneinkért
haragszik reánk. A világ
erényeinkért.

A közepes tehetséges
ember rendszerint elítéli
mindazt, amit nem ér fel
ésszel.

Az emberek azért
magányosak, mert
falakat építenek hidak
helyett.

A legtöbb embernek
fontosabb az, hogy igaza
legyen, mint az, hogy
boldog legyen.

Valóság híján
ábrándokkal igyekszünk
álltatni magunkat.

Van, aki vedel, ha
tudásszomja van, és van,
aki csak kortyolgat.

Az ember sohasem teljes,
létezése a valamivé
válásban rejlik.

Gondolj újra két olyan
eseményt, amik
véletlennek vagy égi
jelnek lehet nevezni. Mi
az üzenete?

Ahhoz, hogy
megváltozzunk, tele kell,
hogy legyen a hócipőnk
azzal, hogy tele van a
hócipőnk.

Mielőtt valamit tagadsz,
előbb el kell ismerned
annak létét. A semmitől
ugyanis nem lehet
elvenni.

Légy büszke magadra,
mert minden látszat
ellenére tökéletes vagy.
Isten nem csinál selejtet.

Több jó védekezési mód
van a kísértésekkel
szemben, de a
legbiztosabb a gyávaság.

Erényeinket annak
köszönhetjük, hogy nincs
meg a kellő erőnk arra,
hogy bűneink legyenek.

Semmisem gátolja
annyira, hogy
természetesek legyünk,
mint az, ha
természetesnek
szeretnénk látszani.

Az élet a fokozatos
lemondásnak, törekvéseink, reményeink,
erőnk és szabadságunk
folytonos korlátozásának iskolája.

Légy fogékony minden
iránt, amit az élet akár
kívülről, akár belülről hoz
neked, s fogadd szívesen
azt, ami váratlan.

A reinkarnációnak
kilenc oka van, ebből az
egyik a szexualitás.
(A többi nyolc
lényegtelen.)

A lendületben
legtöbbször az állít meg,
amikor megállsz
gondolkozni azon, hogy
mi az ami megállított.

Tégy valamit úgy, ahogy
a perc sugallja, s ne törődj
a múlt árnyaival, ne
mérlegeld a jövő
következményeit.

Hogy szerelmes vagy, az
nem ok arra, hogy
szeressenek.

Nagyon kevés embernek
válik javára, ha
megismerik.

Csakis az kedves nekünk
igazán, amit félünk
elveszíteni.

A nagy gondolatok a
szívből fakadnak.

Mindig azt találod, amit
keresel.

Amíg szeretünk valakit,
megbocsátunk neki.

A hal nem tudja, hogy
vízben van.

A stílus: a kellő szó.
Minden más mellékes.

A kétségbeesésé a
legnagyobb tévedésünk.

A szerelemben a
szabadság a legnagyobb
rabság.

Az igazság megéri azt,
hogy évekig hiába
keressük.

Nem lehet egyszerre látni
a dolgok kezdetét és végét.

Nincs olyasmi, amire a
félelem és a reménység
rá ne venné az embert.

Nem azt kapod, amit
akarsz, hanem amit
elvársz!

A legtöbb ember nem
gondolkodik, csak
átrendezi az előítéleteit.

Az óvatosság csak a
félelem szépítő szava.

A lovagi sebet az ember
szemből kapja.

Hátra kell lépni, hogy
előre lehessen ugrani.

A hajónak, melynek
nincs kitűzve célnak egy
kikötő, egyik szél sem
kedvez.

Az életben maradás
kedvéért legtöbbször
elveszítjük azt, amiért
élni érdemes.

A szeretet buzgó
megfeledkezés mindenről,
ami rajta kívül van.

Kérdezd meg magadat,
boldog vagy-e, és máris
nem vagy az.

Aki tudja, hogyan kell
szeretni, azt nem lehet
manipulálni.

Semmi nem állítja meg
azt, aminek eljött az ideje.

Mi az optimizmus?
Konokul állítani, hogy
minden jól van, amikor
rosszul vagyunk.

Ellenállni az árnak,
ahhoz erő kell, de úszni
az árral, ahhoz nem kell
erő.

Csakis akkor beszélj
amikor kell, s a felét
mondd csak annak amit
gondolsz.

A szeretetbe nem
beleesünk, hanem
helytállunk benne.

Minél rugalmasabban
ma, annál biztosabban
holnap.

Aki jobban szeret, az alul
marad és szenvedni
kénytelen.

Nem az számít, hogy
hová mész, hanem hogy
hogyan mész.

A gyermek szeme a jövő
tükre, jaj annak, aki
elhomályosítja.

Ha igazán szereted, amit
csinálsz, soha nem kell
munkát végezned.

„Nincs nagyság ott, ahol
nincs egyszerűség, jóság
és igazság.”

Ne légy erényes úgy,
hogy megtagadod saját
magad és legbelsőbb
érzéseidet.

Hogy miért csinálsz
valamit, az fontosabb,
mint az, hogy hogyan
csinálod.

Lev Tolsztoj

Amit nem kaphatunk
meg, azt örökké
szeretjük.

Nagy dolog az is mikor
az ember nem több
csupán becsületes.

Szokd meg azt, hogy
illendően viseled el, ami
szükségszerű.

Nem mindenki tud látni:
sokan az egész tárgynak
vélik azt az oldalát,
amelyet a véletlen mutat
meg nekik.

Azoknak, akiket
szeretünk, csaknem
mindig nagyobb a
hatalmuk rajtunk, mint
nekünk önmagunkon.

Hibáink mindig
megbocsáthatóak, ha meg
van a kellő erőnk ahhoz,
hogy beismerjük őket.

Az éhezőnek ne halat adj,
hanem hálót.

A sikerhez vezető utat
naponta építik.

Amit irigyelsz, abban
hiányt szenvedsz.

Ha senkitől sem kérsz
semmit, akkor nem
tudnak kihasználni.

Vagy a kötelesség, vagy
az erő rabjainak kell
lennünk.

Az ész meggyőződése nem
mindig vonja maga után a
szívét.

Amiben hiszünk, az
valóban létezik.

Aki gyertyát gyújt, az
árnyékot vet.

Annyiért vesznek,
amennyiért adod magad.

Mi kell ahhoz, hogy igaz
úton induljak el? - Menj!

A türelem a reménykedés
művészete.

A balsorsban mutatkozik
meg az igazi bátorság.

Némelykor annyira
különbözünk önnön
magunktól, mint
másoktól.

Senki sem csak a saját
életét éli. Minden sorsba
bele van forrasztva
másoké kioldhatatlanul.

A tévedés többnyire olyan
igazság, amely
eltévesztette a maga
időpontját.

Az igazság az, hogy
alapvetően mindannyian
a szerelembe vagyunk
szerelmesek.

Kezünkben tartjuk a
sorsunkat, és minden
kicsúszik a markunkból,
mert gyávák vagyunk!

Az élet olyan, mint egy
tükör. Mindig olyannak
látjuk, amilyenek
vagyunk.

Akire szükséged van, azt
nem tudod feltétlenül
szeretni.

Boldogság az, amikor azt
csinálod, amit akarsz, és
valaki fizet neked érte.

„Bolonddal sohase
vitatkozz, mert
összekevernek vele.”

Én sem hittem a
reinkarnációban …
legutóbb.

A féltékenységben több
az önszeretet a
szerelemnél.

Nehezebb télen a telt,
nyáron a nyarat szeretni,
mint fordítva.

A legtöbb ember arra
használja fel élete első
felét, hogy a másodikat
nyomorúságossá tegye.

Minden embernek
megvan a joga ahhoz,
hogy becsületesen
harcoljanak ellene.

Amikor már semmire sem
számíthatunk, mindenre
kell számítanunk.

A lusták mindig szeretnének csinálni valamit.

Azt vonzzuk, amit
megérdemeltünk.

Ha virágos az út, ne
kérdezd, hova visz!

Csak az lehet a tiéd,
amiről hajlandó vagy
lemondani.

Nem azt hiszed, amit
látsz, hanem azt látod,
amit hiszel.

Semmitől sem félek
annyira, mint a
félelemtől.

Arra már nem szavazol,
ami van, … arra már
szavaztál!

A szerelmes asszonytól
minden jó várható, és
minden rossz kitelik.

Az ember újoncként
érkezik életének minden
korszakába.

Valamilyen tekintetben
mindannyian egy kicsit
félresikerültek vagyunk.

Az önbecsülésednek
erősebbnek kell lennie az
ötleteidet ért kritikánál.

A társadalmat csak
átalakult egyének tudják
átalakítani.

Van akinek fontosabb a
biztos nyomor, mint a
bizonytalan boldogság.

A hibák beismerése teszi
lehetővé azok jövőbeni
elkerülését.

Olykor azért vetemedünk
nevetésre, mert
szégyellünk sírni.

Mindenki a
mennyországba akar
jutni, de senki sem akar
meghalni.

Mi volt előbb: a tyúk
vagy a tojás? A tojás
nem egyéb mint
folyékony tyúk.

Tudnunk kell megőrizni
magunkat: ez a
legerősebb próbája a
függetlenségnek.

Az igazi méltóság
önmagunk
elfogadásában rejlik.

Aki a célt akarja, annak
az eszközöket is akarni
kell.

Minél inkább bírálunk,
annál kevésbé szeretünk.

Vezess, kövess, vagy állj
félre!

Veled marad, amitől
menekülsz.

Fegyelemben a
szabadság.

Aki túl sokat kételkedik,
kétségbeesik!

A legrosszabb kerék üti a
legnagyobb zajt.

Vagy a megoldás, vagy a
probléma része vagy.

A titkolt szép
cselekedetek a
legbecsesebbek.

De nehéz elégedettnek
lenni valakivel vagy
valamivel!

Ha azt hisszük, hogy
áldozatok vagyunk,
mindig lesz, aki üldöz.

Mindenben csak annyit
kapunk, amennyit
adunk.

Nézz a semmibe!
Kincseket lelsz majd
benne.

Az emberben belháború
dúl, értelme és
szenvedélyei között.

Az igazán jelentős
csatákat csak
önmagunkban vívhatjuk

Nem lehet szűznek is
maradni és férjhez is
menni.

Az embereket nem lehet
nem szeretni, csak nem
ismerni.

Minden megalkuvás
közül a szívé a
legrosszabb.

Nem akadtam még olyan
emberre, akitől nincs mit
tanulni.

Könnyebb a lovat megülni
abba az irányba, amerre
halad.

Aki sohasem követ el
esztelenséget, korántsem
olyan bölcs, mint ahogy
gondolja.

Ne becsüld le
helyzetedet: ebben kell
élned, cselekedned és
győznöd!

Tedd ma félre az
óvatosságot, és vesd
magad a dolgok közepébe!

Ha kitartóan mondod az
igazat, szavad törvény
lesz a világegyetemben.

Mindi azt kapod, amit
akarsz, ha azt akarod,
amit kaptál.

Elsőre minden nemes mű
lehetetlen.
(Thomas Carlyle)

Találj valami apróságot
a másikban ami elbűvöl,
és bátorítsd őt!

Ha úgy döntesz, hogy
nincs kedved dönteni,
már akkor is döntöttél.

Amit nem fogadtál el
önmagadban, azt ki nem
állhatod a másikban.

A képzelet a lélek szeme.

Aki nem halad, az hátrál.

Egyszer élünk!

Kinek nem lenne igaza,
ha az életed működne?

A boldogságnak csukott
a szeme.

Ne vágd el azt, amit
kibogozhatsz!

Aminek ellenállsz, annak
a hatása alatt vagy.
Amivel megbékélsz, az
téged is békén hagy.

Nem azért szeretlek, ami
vagy, hanem saját
magamért, amikor veled
vagyok.

A múltad mindig
pontosan olyan lesz,
amilyen volt. Ne próbáld
megváltoztatni!

A lélek útja a képzelet,
mert nagy mesemondó: a
szépet keresi álmaidban.
Vedd figyelembe
üzenetét!

Egy megromlott
kapcsolat olyan, mint
egy üszkös kéz. Vagy
levágod, vagy
meggyógyítod.

A teljesség nem azt jelenti,
hogy folytatod, és nem azt
jelenti, hogy abbahagyod.
Azt jelenti, hogy
elfogadod.

Kétféle félős ember van:
az, aki az ágya alá néz, s
az, aki még az ágya alá
sem mer nézni.

Ne aggódj amiatt, hogy
másoknak nem adhatod
a legjobbat. Magadból
add a legjobbat.

Vagy eredményeid
vannak, vagy kifogásaid,
hogy miért nincsenek
eredményeid.

Akár azt hiszed, hogy
képes vagy valamire,
akár azt hiszed, hogy
nem, mindenképpen
igazad lesz.

Mindenki önálló
egyéniség. Ne akarj
senkihez sem hasonlítani, mert elrontod
Isten munkáját.

A világ jelenségeinek
nincs szükségük sem
elméletre, sem
magyarázatokra ahhoz,
hogy létezzenek.

A barát olyan, aki ismeri
a szívedben rejlő
dallamot, és visszatudja
azt neked énekelni, ha te
elfelejtetted.

Szüntelenül átkozzuk az
élet rövidségét, de még
mindig túlságosan
hosszú, mert nem tudunk
mit kezdeni vele.

Az unalom az élet
betegsége.
Meggyógyításához kevés
kell: szeretni valakit, vagy
akarni valamit.

A kis igazságoknak
szavai vannak, amelyek
tiszták, a nagy
igazságnak csöndje van,
mély csöndje.

"Először magadban kell
létrehozni a változást,
amit a világtól
követelsz."

Mindig nevess. Még akkor
is, ha szomorú vagy, mert
soha nem tudhatod ki lesz
szerelmes a mosolyodtól.

Mahatma Gandhi

Nincs az az ember, akit
egyszer életében meg ne
látogatna a szerencse, de
ha azt látja, hogy nem
készültek fel a
fogadására, köszönés
nélkül távozik.

A legfontosabb, hogy
megnyílj és engedd
szabadjára a fantáziád,
mert az: belső látásod.
Gyújts tüzet
önmagadban, és
védőkört von köréd.

Bízz a
bizonytalanságban! Vedd
sorra a csodákat
tapasztalataidból, a
magad vagy mások
életéből. Hányra találsz
magyarázatot?

Az ember számára a
legfontosabb a benne
rejlő erőkkel kapcsolatos
tapasztalat. Ez a lélek
legfontosabb tápláléka:
az igazi gazdagság.
Keresd meg belső
kincseidet! Tapasztald
meg bőségét!

A lélek bántalmai
olyanok, mint a test
sebei: akármilyen
gondosan gyógyítjuk is,
forradásuk mindig
meglátszik, és minden
pillanatban az a veszély
fenyegeti őket, hogy
ismét felfakadnak.

A boldogságon töprengek.
Milyen félreértés várni,
vagy attól rettegni, hogy
egyszer szertefoszlik. Nem
ez a boldogság pillanata.
Hiszen minden egyes nap
hordoz magában legalább
egy boldog percet.

Minden pozitív értéknek
megvan a negatív ára, és
sose láthatsz olyan
igazán nagy valamit,
ami ugyanakkor
bizonyos tekintetben
szörnyű ne volna.

A szeretet gyökerei
mélyre hatolnak és
messzire érnek. Ha
valami jót teszünk,
akkor az a jó előbb vagy
utóbb visszaáramlik
ránk.

A lélek és a vidámság
közeli barátok. Ne tiltsd el
őket egymástól! Engedd
szabadjára a lelked! Ne
fojtsd vissza érzelmeidet,
nevetése-det vagy
könnyeidet.

Ha a jónak oka van, már
nem jó, ha következménye, jutalma –akkor
sem jó. A jó tehát kívül
van az okok és a következmények láncán.

A képzelet segítségével
olyan kapcsolatot
fedezhetünk fel, amely a
régi dolgokat új,
különleges színben
tünteti fel.

Menj, bár nincs hová
érkezned! Ne akard a
távolt kutatni! Ez nem az
ember dolga. Befelé
haladj, ne arra amerre a
félelem terel.

Az a lényeg: ha nyitott
szemmel nézed a
környezeted, észreveszed
a csodát! A másik világ
itt rejtőzik a miénkben,
csak figyelned kell.
Figyelj, amíg felfedezed
a csodát!

„Szabad az, aki képes
fölállni, és mindent
maga mögött hagyni –
anélkül, hogy
visszanézne. Aki képest
igent mondani”

A világi méltóság arany
füst és játék pénz, de az
emberi méltóság:
színarany. Miért játszol
hamis pénzért, mikor
Isten megtömte zsebedet
színarannyal?

Dag Hammarskjöld

Aki gyenge, nem tud
őszinte lenni.

Pénzt nem keresni,
hanem találni kell.

Nem mindenki oroszlán,
aki az akar lenni.

Ha ott alkalmazzuk a
szigorúságot, ahol nem
kell, nem tudjuk többé
ott alkalmazni, ahol kell.

A halállal nem kell
törődni. Az soha az
ÉLETBEN nem fog veled
előfordulni.

Életünk napjai közül
egyik sem annyira kárba
veszett, mint az, amelyben
nem nevettünk.

A szerelem gyönyörűséges virág, de meg kell
lennie bennünk a kellő
bátorságnak, hogy
irtózatos szakadék
szélén szedjük.

Attól még, hogy orvos
vagy, beteg is lehetsz.
Attól még, hogy bíró
vagy, bűnös is lehetsz.
Attól még, hogy ember
vagy, boldog is lehetsz!

Meg kell szabadulnunk
attól az élettől, amit oly
gondosan elterveztünk
önmagunk számára, hogy
megtaláljuk azt az életet,
ami ránk vár.

Ha keressük az okát
annak, ami történik,
rájövünk arra, ami
történni fog.

Téged nem a problémáid
zavarnak, hanem az,
amikor nem tudod
megoldani őket.

A szerelemre vágyás még
nem szerelem. De a
szerelemtől való félelem
már az.

Csak két dolgot kell
csinálnod. Egyszer meg
kell halnod, egészen
addig pedig élned kell. A
többi nem kötelező.

Ami hiányzik az
életedből: az a képességed, hogy megteremtsd magadnak azt,
ami hiányzik.

Minden véletlen a ezen a
világon, feltéve hogy azt a
törvényszerűséget
nevezzük így, amelyet
nem ismerünk.

Ne becsüld a pénzt se
többre, se kevesebbre
annál amennyit ér: a
pénz jó szolga, de rossz
úr.

Ha kellő kitartással
bizonygatod, hogy
„szar” az élet, a tény,
hogy igazad lett, csekély
vigasz.

Mindent elérhetsz amit
csak akarsz, ha felhagysz
azzal az állásponttal,
hogy ez nem így van.

Amikor a hétköznapi
ember megvilágosodik:
bölcs lesz. Amikor a
bölcs megvilágosodik:
hétköznapi ember lesz.

„Ha mindentől félnénk,
amitől csak lehet, semmi
okunk nem volna rá,
hogy éljünk…”

Soha ne felejtsd el, hogy
honnan jöttél és miért
csináltad magadnak azt a
zűrzavart, amitől most
szabadulni akarsz.

Lucius Annaeus Seneca

A boldogság egyik nagy
akadálya az, hogy
túlságosan nagy
boldogságot várunk.

Gyorsan haladni nem
feltétlenül jelenti
ugyanazt, mint valami
felé haladni.

Óvj meg Isten a
barátaimtól, az
ellenségeimmel elbánok
magam is.

Büntetéssel csak
elhallgattatni lehet, nem
pedig meggyőzni.

Az ember csak akkor
ember valóban, mikor
játszik.

Ne feledd: minden hír egy
kicsit eltorzítja a
valóságot.

Ha te boldogtalan vagy,
az nem zavar senkit
annyira, mint téged.

„Vagy a megoldás, vagy
a probléma része vagy.”
Eldridge Cleaver
amerikai író

Többet ér nekem a
lelkiismeretem szava,
mint az emberek
fecsegése.

Mikor majd elfogadod
magadat olyannak,
amilyen vagy, akkor
olyan leszel, amilyen
lenni akarsz!

A véleményt a maga
fegyvereivel kell
megtámadni: eszmékre
nem lehet puskával
lövöldözni.

A lélek maga a TITOK,
ezért tiszteli a
meghatározhatatlant. Ne
akarj mindent
megmagyarázni!

”A sorscsapás: egy
lehetőség álruhában.”

Önmagunkon uralkodni
a legnehezebb.

Az ész nem ismeri a szív
érdekeit.

Az ember kivételével
minden állat tudja, hogy
a legfontosabb dolgunk
az életben, élvezni azt.

Nem az tesz boldoggá
minket, ami a mienk,
hanem, aminek örülni
tudunk.

„A műveltség jósorsban
ékesség, balsorsban
menedék.”

„Sose hagyjuk, hogy
erkölcsi érzékünk
megakadályozzon
abban, hogy helyesen
cselekedjünk.” Isaac Asimov

…a sorsra hivatkozni
csak arra jó, hogy
kivonjuk magunkat a
körülöttünk történő
dolgok felelőssége alól.

„Fura dolog az életben: ha
csak a legjobbal éred be,
igen gyakran meg is
kapod.” Somerset
Maugham angol író

”Senki sem csak a saját
életét éli. Minden sorsba
bele van forrasztva
másoké kiolthatatlanul.”

„A vezetés cselekvést
jelent, nem pozíciót.”
Donald H. McGannon
amerikai politikus

Pontosan annyit kapsz
egy másik emberből,
amennyit hajlandó vagy
adni saját magadból.

Arisztotelész

A túlságosan könnyű
siker rövidesen
megfosztja varászától a
szerelmet; az akdályok
emelik értékét.
Stendhal

„Az emberek többnyire
szavakon perlekednek.
Szavak miatt ölnek és
öletik meg magukat a
legszívesebben.”
Anatole France

Ha rövidtávra
gondolkodsz: Ültess
virágot! Ha középtávon
gondolkozol: Ültess fát!
Ha hosszú távra tervezel:
Nevelj embert!

„Ne féljünk nagyot lépni,
ha ez tűnik
szükségesnek. Két kis
ugrással nem jutunk át a
szakadékon.” David
Lloyd George brit
politikus

„Ha az orvosom azt
mondaná, hogy csak hat
perc van hátra az
életemből, nem
keseregnék. Kicsit
gyorsabban gépelnék.”
Isaac Asimov író

„ A sietség olyan
borzasztóan komolynak
tűnik, amikor én sietek, és
olyan elképesztően
mulatságosnak, amikor
más.” Christhopher
Morley amerikai író

„A nagy szeretet leánya
a nagy megismerés”
Leonardo de Vinci

”A felderítésre fordított
idő, ritkán számít
pazarlásnak!” Szun Cu

„Nem szeretem a káoszt,
de ő szeret engem!”
Graffiti

Rosszul gondolkozik az,
aki a külsőleg
megvalósíthatót
összetéveszti a belsőleg
lehetségessel.

„Az öngyilkosság
egyetlen társadalmilag
elfogadott formája az, ha
halálra dolgozod
magad.” Graffiti

„Hát így szántunk mi
kettecskén, mondá a légy
az ökörnek.” Henry
Wadsworth Longfellow
amerikai költő

„A mosoly, olyan görbe,
amely mindent
kiegyenesít.” Phyllis Diller
amerikai író, humorista

„Ha nem változtatjuk
meg az útirányt,
valószínű, hogy oda is
érünk ahová tartunk!”

„Nem az a szabad ember,
aki azt tesz, amit akar,
hanem aki nem teszi azt,
amit nem akar.”

„Ki mondja meg mit
látok: a táncost vagy a
táncot?”
W. B. Yeats ír költő

Közös viszonyokat
egyenjogú felek között
csak kölcsönös bizlommal lehet elintézni.

A csapatmunka az,
amikor sokan csinálják,
amit mondok.” Michael
Winner angol rendező

”Hiába mondod a
folyónak, hogy ne
folyjék, -leghelyesebb ha
megtanulsz együtt úszni
az árral!”

„Nem vezethet az ember
lovasrohamot, ha úgy
érzi, hogy hülyén fest
lóháton.” John Peers
amerikai üzletember

Soha ne beszélgess
pénzről olyanokkal,
akiknek sokkal több, vagy
sokkal kevesebb van mint
neked.

”A látomás a láthatatlan
dolgok meglátásának
művészete”

”Ha a külső változások
meghaladják a belső
változásokat, akkor
közel a vég!” Jack Welch

Csak azok az emberek
normálisak, akiket nem
ismerünk elég jól.”

Bukowski amerikai író

”Hogy megjósolhassuk a
jövőt, találjuk fel mi
magunk!” Gábor Dénes

„Az ember lehet nagyon
erős akaratú és mégis
elnéző.” Marcus Aurélius

Ne téveszd össze a kényelmet a boldogsággal.

Kiválóságra törekedj, ne
tökéletességre!

Élj a szerencséddel, de ne
élj vissza vele!

Minden lehetőség
ötvenszázalékos. Vagy
megtörténik vagy sem.

„Az ember akkor felnőtt,
ha már nem kér
kegyelmet.” Ancsel Éva

Senkit ne fossz meg a
reménytől: lehet, hogy
csak a remény élteti.

„Egy szög miatt a patkó
elveszett, a patkó miatt a
ló elveszett, a ló miatt, a
lovas elveszett, a lovas
miatt a csata elveszett, a
csata miatt a háború
elveszett. Máskor verd be
jól a patkószeget!”

„Az az ember, akitől
megtagadják azt a
lehetőséget, hogy igazán
fontos ügyekben
döntsön, mind
fontosabbnak tekinti
azokat az ügyeket,
amelyekben dönthet.”

Mindannyiunk lénye
olyan, akár egy
négyszobás ház: a test, a
szellem, az érzelmek és a
lélek szobája. Ellenőrízd
mind a négy szobát.
Melyiket kell
kiszellőztetned?

”Nekem a kérés nagy
szégyen, adjon úgy is ha
nem kérem.”

”Kis lépésenként
mindnyájan
fejlődhetünk.” Gary

Nagy László

Ha keményen
megdolgoztál valamiért,
amire vágytál, legyen
időd arra is, hogy élvezd!

A beszédem akkor lesz
egy velem, ha
jóakarattal igazat és
fontosat mondok annak,
akit megillet.

„Nem az észben székelő
felfogások serkentenek
minket munkára, hanem
a szívből fakadó
érzelmek.” Pierre Bayle

„Azon a napon válik az
ember igazán felnőtté,
amelyiken először nevet
magán tiszta szívből.”

„Akiben időnként nincs
egy kevéske makacsság,
az semmire sem jó.”

„Adj lehetőséget a másik
embernek, hogy
fontosnak érezze
magát.” Dale Carnegie

Légy bátor, vagy viselkedj
úgy, mintha az lennél.
Senki sem veszi észre a
különbséget.

Jonathan Swift

„Ki törődik egy kimerült
elemmel? Charles

Henry Ward Beecher

Joe Ancis

Applegate

Ethel Barrymore

„… ha magunkban
beszélni kótyagosság,
kétszeresen az mások
előtt hallgatni
magunkat.”

„Ha pofont kapsz, add
vissza négyszeresen:
akárki is az, akinek az
arcán csattan.”

„Aki lerombolt egy
előítéletet, akár csak
egyetlenegyet is, az az
emberiség jótevője.”

Farncois-René de

Nicolas-Sebastian Roch de

Baltasar Gracián

Chateaubriand

Chamfort

„Az igazi emberi
nagysághoz csak
kemény csaták árán
lehet eljutni.”
Albert Einstein

Azért, hogy szabadon,
boldogan élhess, fel kell
áldoznod az unalmat.
Nem mindig könnyű ez
az áldozat.

Minden emberi kapcsolat
az adás és az elfogadás
képességén alapul. Addig
él, amíg öröm adni és
elfogadni.

„Minden embert megillet
az a jog, hogy a legjobb
pillanataival mérjük.”

„Aki mindig azt teszi,
amit akar, az ritkán teszi
azt , amit kell.”

„Ha tiszta volna a
lelkiismereted, nemigen
félnél a haláltól.”

Ralph Waldo Emerson

Francois Fénelon

Tamás Kempis

„A világ tele van készséges emberekkel. Az
egyik fele kész dolgozni,
a másik fele kész hagyni
őket.” Robert Frost

Időnként gondolkozz el
azon, hogy céljaid
elősegítik-e hogy a
lehető legtöbbet hozd ki
magadból.

Ne feledd: az emberek
legerősebb érzelmi
szükséglete, hogy
elfogadják és becsüljék
őket.

„A közvélemény, olyan
ítélőszék, amelyet a
tisztességes ember
sohase ismerjen el és
sohase utasítson el
egészen.” Nicolas-Sebastian

„A sikeres vállalkozásokat nem rendkívüli
emberek hozzák létre,
hanem rendkívüli dolgokra képes hétköznapi
emberek.” Michael E.

Roch de Chamfort

Gerber

„A nemes ember
tökéletesíti mások jó
tulajdonságait, és nem
fokozza mások rossz
tulajdonságait. A
közönséges fordítva
csinálja.” Kung Fu-Ce

„Van olyan szeretet, ami
zavarja az ember életét.”
Makszim Gorkij

„Minden ember
önnönmaga foglya:
Étienne Rey

„Egyszerű az igazság
szava.” Lucius Annaeus
Seneca

„A gazember sokszor az
a kiváló ember, aki nem
leli helyét előítéleteink
között.” Paul Léautaud

Lazíts! Többnyire semmi
sem olyan fontos,
amilyennek első látásra
látszik.

A nők azért nem találják
meg a herceget a fehér
lovon, mert a lovat
figyelik.

„Mindnyájunknak
elegendő erőnk van
ahhoz, hogy elviseljük
mások bajait.” Francois
de la Rochefoucauld

Ne rágódj a
ballépéseiden, felesleges időpazarlás.
Tanulj belőlük, és lépj
rajtuk túl.

„Néha úgy tűnik, az
emberek azt hallják meg a
legkönnyebben, amit nem
mondunk.” Eric Hoffer

„Ha el tudunk tölteni egy
tökéletesen haszontalan
délutánt tökéletesen
haszontalan módon,
megtanultunk élni.”

„Rossz cselekedeteink
nem vonnak magunkra
annyi üldözést és
gyűlöletet, mint jó
tulajdonságaink.” Francois

„ Az együttörülés
képessége sokkal
biztosabb jele a tiszta és
önzéstől mentes jellemnek, mint a részvét.”

Lin Jü-Tang

de la Rochefoucauld

Friedrich Paulsen

„Az emberben belháború
dúl értelme és
szenvedélyei között.”

„Ember vagyok, -semmi
emberit nem tartok
magamtól idegennek.”

„A cselekvés azok utolsó
menedéke, akik nem
tudnak álmodozni.”

Blaise Pascal

Publius Terentius Afer

Oscar Wilde

„A szomorkodás a
tétlenség egyik fajtája.”

„ Az embert cselekvésre
teremtették.”

Samuel Johnson

Adam Smith

„A magányban mindenre
szert tehetünk, csak
jellemre nem.” Stendhal

„A tétlenség minden
rossz gyökere.” Alexandr

„A nagy gondolatok a
szívből jönnek:” Luc de

Vasziljevics Szuvorov

Clapiers Vauvenargues

Minden tehetetlenség
megtalálja a maga
mentségeit.

„….a szenvedés
megszűnik szenvedésnek
lenni, abban a pillanatban, amint értelmét
látjuk.” Viktor E. Frankl

„Ha valaki roppant
fontosnak tartja a munkáját, az a közelgő idegösszeroppanás biztos
jele.” Bertrand Russel

„Hatalmas erő forrása, ha
titkos magányodban
megacélozod, a hited,
hogy nagy tettekre
születtél.” Andrew Carnegie

„Aki meg akar győzni
másokat, annak előbb
önnönmagát kell meggyőzni.” Alexandre Dumas

„A kutya az egyetlen
lény a világon, aki jobban szeret téged, mint te
saját magad.” Josh Billings

A legnagyobb és egyben
legkisebb uralom az
önuralom.”

Sorsunk nálunk nagyobb
hatalmak kezében van,
de jellemünk a
magunkéban.”

„Aki sohasem vonja
vissza állítását, jobban
szereti önnönmagát az
igazságnál.”

KereszturyDezső

Joseph Joubert

„A rajtunk esett sérelmek
érzését kezdetben
elfojtani és évek múltán
megőrizni egyaránt
nehéz.” Jean de La Bruyére

Leonardo da Vinci

„Az embereket kívülről
látjuk.” Bernard Le Bovier

„A kis dolgok nagy helyet
foglalnak el életünkben.”

Fontelle

„Csak az kedves nekünk
igazán, amit félnk
elveszíteni.” Anatole France

„Két dolog van, amin az
embernek nem szabad
mérgelődnie. Az egyik :
amin tud változtatni, a
másik: amin nem tud
változtatni.” M. Bank

„Ahhoz, hogy megváltozzunk, először el kell
fogadnunk magunkat
olyannak, amilyenek
vagyunk, - fenntartás
nélkül.” Lee Jampolsky

„Az életben nem az jelenti
a tragédiát, ha nem éred
el a célodat, hanem ha
nincsenek céljaid.”
Benjamin E. Mays

„Bármit teszel másokkal,
magaddal is teszed.”
Erich Fromm

„Az önteltség az az
érzéstelenítő, ami
tompítja az ostobaság
kínjait.” Frank Leahy

„Ha tétlen vagy, ne
maradj egyedül; ha
egyedül vagy, ne maradj
tétlen.” Samuel Johnson

„Javunk és bajunk
egyaránt, csakis
belőlünk ered.”

„Az ember önmagával
szemben felelős azért,
hogy teljes életet éljen.”

„A meggyőződésünknek
tartozunk azzal,
higgadtan védjük.”

Michael Eyqem de Montaigne

Nagy Attila

Osvát Ernő

„A legjobb módszer
önmagunk felvidítására,
ha felvidítunk valaki
mást.” Mark Twain

„A feladatot nem pedig
önmagunkat kell
komolyan vennünk.”
Peter Ustinov

Ne azzal foglalkozz, hogy
kinek van igaza, inkább
azzal törődj, mi az
igazság!

„Mindenki a maga
baklövéseit nevezi
tapasztalatnak.”

„Aki nem gondolkodik
önállóan, egyáltalán
nem gondolkozik.”

„Ha jószívű vagy , szép
erény, de nézd meg előbb,
kivel vagy az.” Jean La

Oscar Wilde

Oscar Wilde

Fontaine

Sose cselekedj, amíg
dühös vagy!

Egy értelmes ember elég
jó társaság önmagának.

Hozd magad formába, és
maradj is benne!

Sötétben és hidegben
nem lehet élni. Meg kell
őriznünk önmagunk és
kapcsolataink fényét,
melegét.

Ne gondold, hogy meg
tudsz változtatni
másokat! Ne gondold,
hogy képtelen vagy
megváltozni!

„Ne légy magaddal
elégedetlen, mert az
kishitűség, de öntelt sem,
mert az ostobaság.”
Baltasar Gracián

Anatole France

„Buta ember minden
szóra magánkívül van.”

„Ha nem haragszik,
minden ember okosabb.”

Hérakleitosz

Nincs nagyobb támadás
az emberi méltóság ellen,
mint a félelem.

„Nem elég, ha nagyszerű
tulajdonságaink vannak:
jól is kell gazdálkodnunk
velük.”

Tanulj meg csendben
maradni. A lehetőség
néha igen halkan
kopogtat.

„ A béketűrésnek végül is
van egy határa, melyen
túl már nem erény.”

„Ahhoz, hogy nagy
dolgokat hajtsunk végre,
úgy kell élnünk, mintha
sohasem kellene
meghalnunk.” Luc de

„Ha meg akarom tanulni
a szeretet művészetét,
minden helyzetben
tárgyilagosságra kell
törekednem.”

Clapiers Vauvenargues

Erich Fromm

„A jótettek olyanok, mint
a jó költemények.
Egyszerűen hatással
lehetnek az emberre, de
nem lehet őket ésszel
felfogni.” Albert Einstein

„Azok akik nem
szenvedtek, semmit sem
tudnak: nem ismerik a
jótetteket, sem a bajokat,
nem ismerik az
embereket, és nem
ismerik önmagukat
sem.” Francois Fénelon

„Az első osztályú
intelligencia próbája az,
hogy képes-e egyszerre
két ellentétes ideát
elgondolni és közben
megőrizni
működőképességét.”

„Ha felebarátodat úgy
kell szeretned, mint
tenmagadat, akkor
legalább annyira jogos,
hogy tenmagadat is úgy
szeresd, mint
felebarátodat.”

F. Scott Fitzgerald

Nicolas-Sebastian Chamfort

„Nagy csapás, ha valaki
sem nem elég elmés,
hogy jól beszéljen, se
nem elég okos , hogy
hallgasson.”

„Az önuralom legjobb
leckéjét mindig attól a
szemlélőtől kapjuk,
akitől a legkevesebb
rokonszenvet és elnézést
vájhatjuk.” Adam Smith

„… előbb figyeljünk,
tájékozódjunk,
mérlegeljünk,
gondolkodjunk, és csak
azután beszéljünk.”

G.E. Lessing

„Senki sem olyan okos,
hogy mindig tudja mit
csinál.” John Irving

„ A tudatlanságunk
felismerése a bölcsesség
kezdete.” Lőrinc László

„Azok a gondolatok,
amelyeket magunkban
őrzünk, kárba vesznek.”

„A titkok felfedése
mindig annak a hibája,
aki rábízta valakire.”

Paul Valery

Jean de La Bruyére

Jegyezd meg: a győztesek
azt csinálják, amit a
vesztesek nem akarnak
csinálni.

Jean de La Bruyére

„Aki sokat tud, annak
sok a gondja.”

Euripidész

Edmand Burke

Allesandro Manzoni

