---------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,Embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes.” (Albert Schweitzer)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,Néha kialszik bennünk a fény, de aztán ismét felgyúl, ha találkozunk egy másik emberi
lénnyel.
Mindannyian óriási hálával tartozunk azoknak, akik képesek újból felgyújtani ezt a belső
fényt.” (Albert Schweitzer)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,Előtted a küzdés, előtted a pálya.
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda ? - Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
Arany János:Domokos napra (részlet)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd tenyeredben a végtelent.” (William Blake)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,Törekedj arra, hogy történetednek olvasásánál a búskomor mosolyra fakadjon, a derűs még
jobban felviduljon, a gyarlóbb elméjű ne unatkozzék, az elmés bámulja találékonyságodat, a
komoly ne becsmérelje, a tanult kénytelen legyen magasztalni. (Cervantes)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és hogy ezt a valamit bármi áron el kell
érnünk. (Marie Curie)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A példán keresztüli tanítás nem a tanítás egyik módja, hanem az egyetlen. (Albert Einstein)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nagy dolgok megvalósításához nem csak cselekednünk kell, de álmodoznunk is; nemcsak
terveznünk, de hinnünk is. (A. France)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ha jó vagy másokhoz, magadhoz vagy a legjobb. (Benjamin Franklin)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az igaz barát a kezedet fogja és a szívedet simítja. (Gabriel García Márquez )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne vesztegesd idődet arra, aki nem tart téged érdemesnek arra hogy veled töltse. (Gabriel
García Márquez)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sose felejts el mosolyogni. Még akkor sem, amikor szomorú vagy.
Lehet, hogy valaki beleszeret a mosolyodba. (Gabriel Garcia Márquez)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Először magadban kell létrehozni a változást, amit a világtól követelsz. (Gandhi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad.
Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd. (Gandhi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Minden ember annyit ér, amennyit tud. (Gárdonyi Géza)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket;
Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene,
akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. (Geothe)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mivel az emberek nem értékelik a jelent, nem tudják, hogyan éljék megfelelő módon.
Így egy jobb jövő után sóvárognak vagy a múltba tekintgetnek. (Geothe)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ki hogy él, aszerint gondolkodik. (Maxim Gorkij)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gyönyörű az,
Ha az ember célba lát,
S eléri azt,
Tűzön-vízen át.
(Henrik Ibsen)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gyönyörű, ha valaki
Maga előtt célt lát,
S azt meg is valósítja
Tűzön-vízen át. (Ibsen)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egy ember sohasem csupán ő maga. Egy ember a többi egyénhez való viszonyában valami.
Teljes képet csak akkor kapunk róla, ha a környezetéhez való viszonyában látjuk,
ahogy egy növényről vagy egy állatról sem tudunk semmit, ha nem ismerjük élőhelyét. (C. G.
Jung)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az elveszett idő nem tér vissza. (Kempis Tamás)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Céltalan hajósnak nem kedvez a szél. (Montaigne)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az öröm abból ered, hogy valaki megtudja látni azt, ami szép és jó az életben. (Móricz
Zsigmond)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Elárulom a titkot, ami segített nekem, hogy célba érjek: az én erőm egyes egyedül a makacs
kitartásomban van. (Louis Pasteur)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A bölcsességet nem úgy kapjuk, magunknak kell azt felfedezni,
oly út után, amelyet senki se tehet meg helyettünk, senki se tud tőle megkímélni... (Marcel
Proust)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egy bűn van, tudd meg: lent maradni,
Szegényen, ismeretlenül.
Erény is egy: folyvást haladni
S nem állni meg, csak legfelül. (Reviczky Gyula)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk! (Antoine De Saint-Exupery)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ha valakiből ki akarsz hozni egy bizonyos tulajdonságot, tégy úgy,
mintha az elérendő erény máris egyik alapvető vonása lenne;
Előlegezd meg a jó hírnevet, amelyet ki szeretnél fejleszteni benne,
és roppant erőfeszítést tesz majd, nehogy csalódást okozzon neked. (Shakespeare)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az emberek mindig a körülményeket okolják bajaikért. Én nem hiszek ebben.
Azok az emberek jutnak előre ebben a világban, akik keresik azokat a körülményeket, amikre
szükségük van, és ha nem találják meg őket, akkor maguk teremtik meg őket. (George
Bernard Shaw)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szegénnyé bennünket a még több utáni vágyakozás tesz.
A boldogság titka nem az, hogy többet szerezzünk, hanem az,
hogy örüljünk annak, amink van és hogy kitöltsük életünk üres
kereteit ahelyett, hogy azokat tovább tágítanánk. (Szent-Györgyi Albert)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aludtam és azt álmodtam:
az élet-öröm.
Felébredtem, és azt láttam:
az élet-kötelesség.
Dolgoztam, és azt láttam:
A kötelesség-öröm. (Rabindranath Tagore)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egyszerűség, jóság, igazság - ezek mind nélkülözhetetlenek az emberi nagysághoz. (Lev
Tolsztoj)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minden szépség annyit ér csak,
Mire becsüli magát;
Ne add magad egy világért,
S többet érsz, mint egy világ. (Vajda János)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mindennek, ami itt remek volt,
Emléke, nyoma fönnmarad.
Ki mi nagyot tett, szépet gondolt,
Örökké él, mert egyre hat. (Vajda János)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------…és érezzék egy kézfogásról rólad, hogy jót
akarsz és te is tiszta jó vagy,
és egy tekintetük elhitesse véled,
szép dolgokért élsz és érdemes élned… (Váci Mihály)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nem elég megborzongni,
de lelkesedni kell!
Nem elég fellobogni,
de mindig égni kell!
És nem elég csak égni:
fagyot is bírjon el,
ki acél akar lenni,
suhogni élivel.
Nem elég álmodozni.
Egy nagy-nagy álom kell!
Nem elég megérezni,
de felismerni kell!
Nem elég sejteni,
hogy milyen kor jön el;
jövőnket - tudni kell!
Nem elég a célt látni;
járható útja kell!
Nem elég útra lelni,
az úton menni kell!
Egyedül is! Elsőnek,
elől indulni el!
Nem elég elindulni,
de mást is hívni kell!
S csak az hívjon magával,
aki vezetni mer!
Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!
A jószándék kevés!
Több kell: - az értelem!
Mit ér a hűvös ész?!
Több kell: - az érzelem!
Ám nem csak holmi érzés, …
de seb és mély szenvedély,
keresni, hogy miért élj,
szeress, szenvedj, remélj!
Nem elég - a Világért!
Több kell: - a nemzetért!
Nem elég: - a Hazáért!
Több kell most: - népedért!
Nem elég - Igazságért!
Küzdj azok igazáért,
kiké a szabadság rég,
csak nem látják még,
hogy nem elég!

Az életben az a legnagyobb boldogság, ha meggyőződhetünk róla, hogy önmagunkért
szeretnek, pontosabban szeretnek bennünket annak ellenére, hogy önmagunk vagyunk.
(Victor Hugo)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szólj, gondolj, tégy jót: s minden szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád. (Vörösmarty Mihály:Emlékkönyvbe)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A világ legtöbb fontos dolgát olyan emberek érték el,
akik akkor is tovább próbálkoztak, amikor már semmi sem segített. (Dale Carnegie)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emlékezz arra, hogy a boldogság nem attól függ, hogy ki vagy vagy mi van neked;
egyedül attól függ, hogy mit gondolsz. (Dale Carnegie)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minden álmunk valóra válhat, ha van bátorságunk a nyomukba eredni. (Walt Disney)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Korábban azt szoktam mondani magamban reménykedve, * bárcsak megváltoznának dolgok
körülöttem*. Aztán megtanultam, csak akkor fognak megváltozni a körülményeim, ha én
megváltozom." (Jim Rohn)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Az álmokhoz hasonlóan a jól megfogalmazott célok is mágnesként viselkednek. A maguk
irányába vonzanak bennünket, mégpedig annál erősebben, minél jobban meghatározzuk,
leírjuk őket, és minél keményebben dolgozunk megvalósításukért." (Jim Rohn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Hogy megváltozzanak a körülményeid, neked kell először megváltoznod. Ahhoz, hogy más
legyen a helyzeted, neked kell másnak lenned. Az anyagi sikert mindig meg kell, hogy előzze, a
személyiséged fejlődése." (Jim Rohn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Időnként mindnyájan óvatlanok vagyunk, és az ártalmas emberek, a kártékony alkalmak és a
helytelen gondolatok már meg is találják az utat az életünkbe. A lényeg az, hogy megtanuljuk
felismerni a negatív hatást, és megtegyük a szükséges lépéseket, hogy behatároljuk vagy
kiküszöböljük annak forrását. (Jim Rohn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Személyiségünk értéke az a mágnes, amely minden jó dolgot az életünkbe vonz. Minél
értékesebb emberek vagyunk, annál nagyobb a jutalmunk. Ha többre vágyunk, a megoldás az,
hogy többé kell válnunk - tehát szüntelenül kutatnunk kell értékünk növelésének új és új
módozatait. (Jim Rohn)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mindnyájunknak szüntelenül kutatnunk kell olyan emberek után, akiket csodálhatunk és
tisztelhetünk; olyan emberek után, akikről a saját viselkedésünk egyes elemeit
megmintázhatjuk. Jelenlegi lényünk és viselkedésünk jelentős részben annak a számos
embernek az elegye, akik az évek során befolyást gyakoroltak ránk. (Jim Rohn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A siker nem más, mint néhány egyszerű alapelv mindennapi gyakorlása.
Akik boldogságra és sikerre vágynak, azoknak először annyi készséget kell tökéletesen
elsajátítaniuk, ahányat csak össze tudnak gyűjteni, és mindegyik készséget egybe kell
olvasztaniuk az összes többivel, míg végül ki nem bontakozik belőlük egy egyedülálló tehetség.
Készségeink és tehetségeink felhalmozott értéke révén minden lehetségessé válik számunkra.
(Jim Rohn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Ha megváltoztatod a beállítottságodat, meg fognak változni az életkörülményeid is."
(William JAMES)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Azon járjon az eszed állandóan, amit el akarsz érni,
ne pedig amitől félsz." (Brian TRACY)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Az emberek mindig a körülményeiket teszik felelőssé sorsuk alakulásáért. Én nem hiszek a
körülmények hatalmában.
Hiszem viszont, hogy ebben a világban csak azok boldogulnak,
akik megkeresik a megfelelő körülményeket, és ha nem találják,
megteremtik azokat. (George Bernard SHAW)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Ne várj, a legjobb alkalom soha nem fog elérkezni.
Kezdj hozzá ott, ahol éppen most vagy, és használj bármilyen eszközt, ami a kezedbe
kerül,hiszen a legjobb szerszámokat útközben úgyis meg fogod találni." (Napoleon HILL)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Amit élvezettel tanulunk, azt nehezen felejtjük el." (Luis MERCIER)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Azért nem jut olyan sok ember sehova az életben, mert amikor a lehetőség kopogtat az
ajtajukon, éppen a hátsó kertben keresgélik a négylevelű lóheréket." (Walter CHRISLER)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Soha nem késő azzá válnod, ami lehetnél" (George ELLIOT)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------"A nyertesek olyan átlagemberek, akik az egyszerű dolgokat
rendkívül jól csinálják." (Mike LEMIRE)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Térj le a kitaposott útról! Indulj el abba az irányba, amerre még senki sem járt előtted, és
hagyj nyomokat magad után!" (Ralph Waldo EMERSON)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Építs az erősségeidre, és kovácsolj előnyt a gyengeségeidből." (KAJÁRIK Béla)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Amikor egy ajtó bezárul előttünk, egy másik mindig ki szokott nyílni.
A gond az, hogy bánatunkban gyakran túl sokáig vesztegetjük az időnket a bezárult ajtó előtt,
és nem vesszük észre, melyik ajtó tárult ki és várja beléptünket." (Alexander Graham BELL)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Általában nem az tartja vissza az embert, aminek hiszi magát, hanem az, aminek nem."
(Denis WAITLEY)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"A jövő azoké, akik meglátják a lehetőségeket, mielőtt azok mindenki számára
nyilvánvalókká válnak." (Theodore LEVITT)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Ha sikeres akarsz lenni az életben, csak a következőket kell tenned. Tudd, hogy mit akarsz!
Kedveld, amit csinálsz!
És higgy abban, amit megvalósítasz." (Wil ROGERS)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Mindenki annyi örömet talál az életben, amennyit hajlandó benne észrevenni." (J.R.
SHERMAN)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"A sikeres életvitel megvalósítása céljából,
a következő két dologra lehetsz igazán hatással:
1. Mit akarsz elérni az életedben?
2. Mit vagy hajlandó megtenni mindezért?" (Michael WILSON)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Ha csak módszereket tanulsz, a módszernek a foglya leszel,
míg ha ELVEKET sajátítasz el,akkor saját magad gondolhatod ki a módszereidet." (Ralph
Waldo EMERSON)
"Tartsuk távol magunkat az olyan emberektől, akik megpróbálják lekicsinyelni ambícióinkat.
Ez a kicsinyes emberek szokása, de az igazán nagy emberek azt éreztetik velünk, hogy mi is
lehetünk nagyok." (Mark TWAIN)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat,
ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet,
ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat,
ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet, és
ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az élet az egyetlen esély, vedd komolyan!
Az élet szépség, csodáld meg!
Az élet boldogság, ízleld!
Az élet álom, tedd valósággá!
Az élet kihívás, fogadd el!
Az élet kötelesség, teljesítsd!
Az élet játék, játszd!
Az élet vagyon, használd fel!
Az élet szeretet, add át magad!
Az élet titok, fejtsd meg!
Az élet ígéret, teljesítsd!
Az élet szomorúság, győzd le!
Az élet dal, énekeld!
Az élet küzdelem, harcold meg!
Az élet kaland, vállald!
Az élet jutalom érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

