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1.

Nem kell feltétlenül birkának lenned, ha nem akarsz együtt üvölteni a far-
kasokkal.

2.

A hálátlanság csak annyit jelent, hogy szívből jövő adományodat természe-
tes szolgáltatásnak vették.

3.

Azért születtél szabadnak, hogy magad köré építhesd a szabadság kor-
látait.

4.

Ha leng a zászló, még nem biztos, hogy jó irányból fúj a szél.

5.

Aki melletted van, nincs ellened, de nem biztos, hogy tesz érted valamit.

6.

Az élet olyan, mint egy végtelenül hosszú szappanopera, de ha megunod, 
nem lehet egy kattintással másik csatornára váltani.
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7.

Az úton legtöbbször láthatod saját árnyékodat, de saját fényedet csak 
mások láthatják.

8.

Legtöbbször az emberek nem aszerint élnek, hogy nekik mi a jó, hanem 
aszerint, hogy mások mit tartanak jónak számukra.

9.

Ha kalapács van a kezedben, nem kell mindent szögnek nézni.

10.

Addig vagy gyógyítható, amíg elhiszed, hogy a fájdalom magától is elmúlik.

11.

Lehet, hogy többet is látnál a világból, ha nem állnál útjába saját magadnak.

12.

Nem az elérhetőt akarod megérinteni, hanem a megérinthetetlent szeret-
néd elérni.

13.

Ha szorít a kötél, tekerj magadra egy másikat, meglátod, lazulni fog az előző 
kötél szorítása.

14.

Ha ló nincs, szamár is jó, a lényeg, hogy nyeregben érezhesd magad.
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15.

A szeretet olyan, mint a váltófutás, mindig át tud adni valamit valaki más-
nak.

16.

A feldobott kő már nem ugyanoda esik vissza, ezért van az, hogy kő kövön 
nem marad.

17.

A szeretetben sütkérezve is lehet égési sebeket szerezni.

18.

A valóra vált álmok újra meg újra visszakergetnek az álmok birodalmába.

19.

Ellenséged figyelmét leginkább látszólagos egyetértéseddel vonhatod 
magadra.

20.

Nem ellenség, hanem méltó ellenfél szükséges igazunk megerősítéséhez.

21.

Az értelmes létezés egyik paradoxona, hogy akkor is tudsz szeretni valakit, 
amikor annak már semmi értelme.

22.

Ne tekints semmit sem befejezettnek, ha meg akarod tartani az újrakezdés 
lehetőségét.
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23.

Aki túl tökéletesnek látszik, annak mindig nagyon sok a rejtegetnivalója.

24.

Sok ember azért érzi magát olyan fontosnak, mert rosszul számítja ki, hogy 
hol a világ közepe.

25.

Nem szárnyáért irigyled a madarat, hanem a szárnyalás öröméért.

26.

Mindig a másokkal való együttműködés szükséges ahhoz, hogy lássam, 
mire vagyok képes egyedül.

27.

Szinte mindenki magából indul ki, azért találja meg oly nehezen a máshoz 
vezető utat.

28.

Nem jó az ördögöt a falra festeni, mert könnyen ikon lesz belőle.

29.

Életed egyik legmegdöbbentőbb felismerése, ha rájössz, hogy mennyire 
hasonlítasz önmagadra.

30.

Sorsod alakításában szeretsz Isten nevére hivatkozni, mert úgy gondolod, 
ez a felelősség megosztásának legbiztonságosabb módja.


