Zajímavé citáty
„Between tomorrow's dream and yesterday's regret is today's opportunity.“
„To, jak žijeme teď, nás může stát celou naši budoucnost.“
Sogjal Rinpočhe
„Proč zdolat Mt. Everest? Protože existuje.“
George Mallory
„Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“
John Lennon
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
Elbert Hubbard:
„Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat,
za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život... Ale poté trvá celý život než na tu osobu
zapomene.“
Honoré De Balzac
„Mládí je nejkrásnější dobou života, škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom to poznali.“
„Někdy i žít je statečným činem.“
Seneca
„Mnozí z těch, co žijí, by zasluhovali smrt. A mnozí z těch, co zemřeli, by si zasloužili žít.“
J. R. R. Tolkien
„Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy, kdo prohrál.“
Aaron Hass
„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.“
Albert Einstein
„V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.“
Marcel Pagnol
„Člověk se narodil proto, aby žil, ne proto, aby se na život připravoval.“
Boris Leonidovič Pasternak
„Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít.“
Mark Twain
„Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima. Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije. Teprve později
mu odvážou šátek z očí a on, pohlédnuv na minulost, zjistí co žil a jaký to mělo smysl.“
Milan Kundera
„Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.“
Honoré De Balzac
„Náš život je takový, jakým ho učiní naše myšlenky.“
Marcus Aurelius
„Jediná věc, která se v životě dá změnit je budoucnost.“
Jan Mühlfait
„Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život.“
„Není hoden života, pro koho nemá život cenu.“
Leonardo da Vinci
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„Pracujeme, jako bychom měli žít navždy, a žijeme, jako bychom měli zemřít dnes.“
Jan Bosco
„Největším štěstím v životě je přesvědčení, že jsme milováni.“
Victor Hugo
„Ze života se nikdo nevyvázne živý.“
Jim Morrison
„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“
Mark Twain
„Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.“
Jan Werich
„Bolest nad ztrátou druhého člověka je snesitelnější, když člověk ví, že sám už nebude dlouho žít.“
Erich Maria Remarque
„Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.“
Francis Bacon
„Umřít znamená přejít na stranu většiny.“
Jean Rostand
„Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka
největším dobrem.“
Platón
„Je nejisté, kde tě čeká smrt, a tak ji očekávej všude.“
Lucius Annaeus Seneca
„Příčinou každé sebevraždy bývá nešťastná láska – někdy k ženě, a vždy k životu.“
Fjodor Michajlovič Dostojevskij
„Čestná smrt je lepší než život v hanbě.“
Publius Cornelius Tacitus
„Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.“
Cornell Woolrich
„Smrt leckdo opravdu statečně nese. Ale nikdo jí opravdu nepohrdá.“
Francois de la Rochefoucauld
„O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem.“
George Bernard Shaw
„Smrt jednotlivce je tragédie, smrt miliónů je statistika.“
Josif Vissarionovič Stalin
„Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.“
Gotthold Ephraim Lessing
„V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít... A potkat se jednou a najít se navždy.“
Johann Wolfgang von Goethe
„Neříkej že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny, kdy to bude daleko horší. Budeš pro
změnu chtít a pak už nebudeš moci.“
Jan Werich
„Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.“
Joseph Addison
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„Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.“
Elbert Hubbart
„Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.“
Francis Bacon
„Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno.“
Albert Einstein
„Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost, nikoliv jako specialista.“
Albert Einstein
„Pokud je víra silná, může i hory přenášet. Pokud je však slepá, pak to nejlepší pod nimi pochová.“
Karl Heinrich Waggerl
„Jenom dvě věci jsou věčné: vesmír a lidská hloupost. Jenom si nejsem jistý, co bylo dřív.“
Albert Einstein
„Rád poslouchám. Spoustě věcí jsem se naučil tím, že jsem pozorně poslouchal. Spousta lidí nikdy
neposlouchá.“
Ernest Hemingway
„Ušlechtilý člověk se musí zajímat o pravdu a ne o to, co si lidé myslí.“
Aristotelés ze Stageiry
„Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám.“
Aristotelés ze Stageiry
„Příklad není jednou z cest ve vzdělávání. Je to ta jediná cesta.“
Albert Einstein
„Je lépe litovat, že jsme něco zažili, než litovat, že jsme nezažili.“
Giovani Boccaccio
„Nejšťastnější je ten, kdo má nejméně žádostí.“
Buddha
„Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní.“
Johann Wolfgang von Goethe
„Vysvětlovat vznik života na Zemi pouhou náhodou znamená to samé, jako od výbuchu v tiskárně očekávat
vznik nového slovníku.“
Edwin Couklin
„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“
Mark Twain
„Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina z nás obává.“
G. B. Shaw
„Cesta filosofie není od známého k neznámému, ale od neznámého ve známém k neznámému o sobě.“
Fernando Pessoa
„Doufat znamená riskovat zklamání. Riskovat se však musí, protože největší risk v životě je vůbec
neriskovat. Jen člověk, který riskuje, je svobodný.“
„Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile.“
„Život je krátký, umění dlouhé, příležitost nečekaná, pokus nebezpečný, rozhodnutí obtížné.“
Latinské přísloví
„Loučit se znamená trochu umírat. Umírat znamená loučit se až moc.“
Josef Veselý
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„Kdo daruje život lišce, zabije slepici.“
Blízkovýchodní moudrost
„Koho chtějí bohové zničit, tomu splní přání.“
Řecká moudrost
„Mládí není období života, ale duševní stav.“
Johann Wolfgang von Goethe
„Stěžujete si, že celý den pršelo? A co by měla říkat jepice, té pršelo celý život.“
František Novotný
„Nestěžuj si, že má růžový keř trny, ale raduj se z toho, že má trnový keř růže.“
„Srdce máme proto, aby mělo kde bydlet dobro a láska k druhým lidem.“
„Děláš-li si plány na jeden rok, zasej rýži. Máš-li plány na deset let, zasaď stromy. Děláš-li si plány na celý
život, vychovej člověka.“
„Na to, abyste začali na sobě pracovat, není nikdy pozdě. Přestat s tím je však vždycky brzy.“
„Život je jako diamant – tvrdý, ale krásný.“
„Když jsme se sem narodili, naučme se tady žít.“
„Největší nástraha ďáblova je lenost duše a těla.“
„Kdo chce druhým pomáhat, musí jim nejdříve dobře rozumět. A to předpokládá především rozumět sám
sobě.“
„Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“
„Všechno má svou určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.“
„Ve výšinách není spočinutí, toliko věčný neklid.“
„Nesmíme nad sebou plakat, musíme na sobě makat.“
„Život je spravedlivý. Dává nám to, co od něj očekáváme.“
„Nikdo se nemůže dostat kupředu, když táhne náklad bolestných vzpomínek.“
„Nemůžeme přerušit nějaké společenství bez bolesti, i když víme, že se toto společenství samo pomalu
trhá.“
„Důvěra je jako duše; nikdy se nevrací tam, odkud odešla.“
„Je lepší nešťastně milovat, než lásku vůbec nepoznat.“
„Pravdivé slovo je jako hořký lék - není příjemné, ale pomáhá.“
„Velká perla bývá ve staré mušli.“
„Nůž má jedno ostří, jazyk stovku.“
„Nic lépe neprodáš než to, co daruješ dobrému příteli.“
Vietnamské přísloví
„Kdyby pravda byla jen jedna, nedokázalo by se na stejné téma namalovat 1000 obrazů.“
Leonardo Da Vinci
„Řekni mi – a já zapomenu. Ukaž mi –a já pochopím. Nech mě to dělat – a já si to zapamatuji.“
Čínská moudrost
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