Tylko życie poświecone innym warte jest
przeżycia.

Żeby dojść do steru, trzeba umieć
lawirować.

Idź swoją drogą, a ludzie niech mówią, co
chcą.

Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź
sobą.

Zewnętrzne piękno to tylko preludium do
ludzkiej tajemnicy. Człowiek staje się
naprawdę wielki dopiero wtedy, gdy
wypowie swoje wnętrze.

Jest tylko jeden sposób, aby dowiedzieć się,
jak daleko można zajść: ruszyć z miejsca i
iść przed siebie.

W swoich marzeniach wybiegaj zawsze
dalej, a w swoich celach mierz zawsze wyżej,
niż pozwalają ci twoje możliwości. Nie staraj
się być lepszy niż twoi współcześni i
poprzednicy; staraj się być lepszy od samego
siebie.

Jeżeli masz jakąś słabość, wykorzystaj ją
jako siłę - a jeżeli masz jakąś siłę, nie
pozwól, żeby obróciła się w twoją słabość.
Ten, kto ma odwagę sądzić samego siebie,
staje się coraz lepszy.

Szacunek wobec przeszłości i
odpowiedzialność przed przyszłością nadają
życiu właściwy kierunek.
Największe wyprawy w życiu to
wychodzenie ludziom naprzeciw.

Aby samemu stać się lepszym, nie musisz
czekać na lepszy świat.

Nikt nie pozna swoich możliwości, jeżeli nie
wystawi ich na próbę.

Zawsze celuj w Księżyc, bo nawet jeśli nie
trafisz, będziesz między gwiazdami.

Nie osiągnie się tego, co na tym świecie
możliwe, jeśli nie będzie się dążyć do tego,
co niemożliwe.

Ważne jest zaakceptowanie rezultatu
każdego dnia i pokonanie go, wraz ze swoją
nudą, rozczarowaniem i trudem - bo, mimo
wszystko, jest to wciąż nasze życie.

Nie każdy musi być wielkim człowiekiem.
Być człowiekiem - to już bardzo dużo.
Nie pragnij być lepszym od innych, najpierw
bądź samym sobą.

Nie możemy dojść do kresu naszego
istnienia i odkryć, że przeżyliśmy tylko jego
długość. Należy doświadczyć także jego
szerokości i głębokości.

Nie jesteśmy, by podziwiać urok świata, ale
po to, by go tworzyć i przetaczać przez czasy
jak skałę złotą.
Ogromnie ważne jest nie tyle to, gdzie
stoimy, ile to, w jakim kierunku idziemy.
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Życie jest wędrówką, która, dokądkolwiek
by nie wiodła, zawsze prowadzi do domu.
Jeśli pragniesz żyć, nie zatrzymuj swego
życia dla siebie - ono musi głaskać inne
brzegi i nawadniać inne ziemie.

W swoich marzeniach wybiegaj zawsze
dalej, a w swoich celach mierz zawsze wyżej,
niż pozwalają ci twoje możliwości. Nie staraj
się być lepszy niż twoi współcześni i
poprzednicy; staraj się być lepszy od samego
siebie.
Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w
drogę. Aby istnieć, trzeba uczestniczyć.

Zbiegać za jednym klejnotem pustynie, iść
w toń za perłą o cudu urodzie, ażeby po nas
zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na
wodzie.
Życie nie uczyni z nas kogoś, jeśli my sami
nie uczynimy czegoś z własnym życiem.

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z
pożytkiem dla siebie.
Człowiek jest takim, jakim jest jego
działanie. Człowiek nie jest niczym innym,
niż jego życie.

O losie człowieka decyduje człowiek.
O losie człowieka decyduje Bóg.
Kiedy o sobie zapomniałam, odnalazłam
samą siebie.
Nie można człowieka niczego nauczyć.
Można mu tylko pomóc, aby to odkrył w
sobie.
Człowiek jest celem samym w sobie.

Działać jak człowiek myślący, myśleć jak
człowiek czynu.
Idąc prosto przed siebie nie można zajść
daleko...
Dużo nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy
bardzo dużo.
Wszystko,
powoli.

co

doskonałe,

Adoracja jest drogą człowieka do siebie
samego.

Jestem czasami jak ziarnko piasku, które po
dodaniu kropli wody staje się inną masą,
bardziej wrażliwą. Jestem czasami niczym
podmuch wiatru, który ma moc mogącą
przenosić pyłki kwiatów, Jestem czasami
niczym promyk słońca, dzięki któremu
życie nabiera barwy,
Ale w rzeczywistości jestem po to, aby być
sobą i móc dojrzewać niczym owoce
winorośli.
Żeby się rozwinąć, trzeba w sobie znaleźć
głupca.

Tylko głupcy się nie zmieniają.
Nie staram się dowiedzieć wszystkiego, bo
nie potrzebuję wiedzieć wszystkiego.
Na co mi wiedza zdobyta dla samej wiedzy?
Przeszedłeś przez życie bez walki... Nikt się
nie dowie, ani nawet Ty sam, co potrafisz.

dojrzewa
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Trzeba się wystawiać na próby. Tylko tak
każdy może się przekonać, na co go stać.
Ze świata tego każdy ma tyle, ile sam sobie
weźmie.
Staraj się być najlepszy, rób więcej niż
możesz, kochaj przyjaciół, mów prawdę,
bądź wierny, szanuj swego ojca i matkę.
Przestrzegając tych zasad będziesz panem
samego siebie. Uczynią Cię silnym,
napełnią nadzieją, wskażą Ci drogę ku
wielkości."

Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest,
że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś
sprawę; dla dojrzałego zaś - że pragnie
skromnie dla niej żyć.
Każdy dzień to nowa szansa, a każda szansa
jest okazją aby coś zmienić i poprawić.
Więc czekaj na jutro pamietając co było
wczoraj abyć wiedział co zmieniać i
poprawiać.
Doświadczenie to nie jest to, co się
człowiekowi przydarza. To jest to, co
człowiek robi z tym, co mu się przydarza.

Życie nie jest zabawką, nie jest wesołym
uśmiechem. Cokolwiek zrobisz w młodości,
w przyszłości odbije się echem.

Poszukiwanie duchowe jest podróżą bez
odległości. Podróżujesz stąd, gdzie teraz
jesteś, tam, gdzie zawsze byłeś. Od
niewiedzy do poznania, gdyż tylko widzisz
po raz pierwszy to, co zawsze widziałeś.
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