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Przyjmuj wszystko, co jest dobre,
po to, aby to wszystko rozdawać.

Michael Quoist



Ci, którzy żyją nadzieją - widzą dalej.
Ci, co żyją miłością - widzą głębiej.
Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko

w innym świetle... 

Lothar Zenetti



Jeśli widzisz tylko tyle, co objawia 
światło i słyszysz tylko tyle,

co obwieszcza głos - to nigdy 
nie zobaczysz i nie usłyszysz 

prawdy. 

Khail Gibran



Radość i uśmiech
są jak okno i drzwi,

którymi może
przedostać się

w życie człowieka
nieskończone 

dobro... 

Christian Morgenstern



 Choćbyśmy cały świat 
przemierzyli

w poszukiwaniu piękna,
nie znajdziemy go nigdzie,

jeżeli nie nosimy go w sobie.

Ralph Waldo Emerson



Wszyscy mamy gorsze dni.
Ale jedno jest pewne:
nie ma takich chmur,

przez które słońce
nie umiałoby się przebić.

Miranda Kerr



Zachody słońca dowodzą,
że bez względu na to, 

co by się działo,
każdy dzień może zakończyć się

w piękny sposób. 

Kristen Butler



Zacznij od robienia tego,
co konieczne;

potem zrób to, co możliwe;
nagle odkryjesz, że dokonałeś

niemożliwego.

św. Franciszek z Asyżu



Nie idź za mną
bo nie umiem prowadzić.

Nie idź przede mną,
bo mogę za tobą nie nadążyć.

Idź po prostu obok mnie
i bądź moim  przyjacielem.

Albert Camus



Elbert Hubbard

Ten, kto nie rozumie
twojego milczenia,
najprawdopodobniej
nie zrozumie twoich 
słów.



Szczęśliwi ci, którzy 
nauczyli się cieszyć 
małymi rzeczami.

Jeremias Gotthelf



Nawet w najcięższych chwilach
należy mieć nadzieję;

nigdy nie pozwoli nam ona
zginąć i wyzwala wielkie siły.

Karl May



Rzadko myślimy o tym,
co mamy, podczas gdy

ciągle zastanawiamy się
nad tym, czego nam brak.

Arthur Schopenhauer



Zakładaj własne ogrody
i ozdabiaj swoją duszę
zamiast czekać, aż ktoś
inny przyniesie ci kwiaty.

Jorge Luis Borges



Trwaj tylko w słońcu,
bo nic pięknego nie
rośnie w ciemności. 

Mark Twain



Dobroć to język, 
który słyszą

osoby niesłyszące
i widzą niewidome.

Mark Twain



Spraw, aby każdy dzień
miał szansę  stać się

najpiękniejszym dniem
twojego życia.

Mark Twain



Nie wstydźmy się czułych gestów
ani spojrzeń opowiadających miłość
im więcej zdążymy ich podarować
tym lżej nam będzie odchodzić...

Irena Conti di Mauro



Aby żyć w zgodzie z innymi,
człowiek musi najpierw

pogodzić się z samym sobą.

ks. Jan Twardowski



Każda radość, którą
niesiemy innym,

zawsze do nas powróci...

Zenta M. Raudive



Jeśli dzięki jakiemuś 
człowiekowi 

było na ziemi trochę więcej
miłości i dobra, 

światła i prawdy,
to jego życie miało sens. 

Alfred Delp



Bądź wdzięczny za to, co masz
a będziesz miał tego więcej.

Jeśli koncentrujesz się na tym,
czego nie masz, nigdy nie będziesz

miał wystarczająco dużo.

Oprah Winfrey



Ciesz się w życiu drobiazgami,
bo któregoś dnia możesz spojrzeć

za siebie i zobaczyć, że były to
rzeczy wielkie.

Robert Brault



Czasem chwila ciszy potrafi 
powiedzieć o człowieku więcej, 
niż tysiąc bezsensownych słów.

Ewa Seno



W ciszy twoje serce
znajdzie odpowiedzi,
których rozum znaleźć
nie potrafił.

Phil Bosmans



Żyć to znaczy okazywać
wdzięczność

za słoneczny blask i miłość,
za ciepło i czułość,

których jest tak wiele
w ludziach i rzeczach.

Phil Bosmans



Phil Bosmans

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas 
anioły,

nie mają wprawdzie żadnych 
skrzydeł,

lecz ich serce jest bezpiecznym 
portem

dla wszystkich, którzy są w potrzebie.
Wyciągają wtedy ręce i proponują 

swoją przyjaźń.


