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Na żadnym zegarze nie 

znajdziesz wskazówek 

do życia.

[Baltasar Gracian y Morales ]

Nie żyje się, nie kocha i 

nie umiera - na próbę.

[ Jan Paweł II ]

Niełatwo jest żyć po 

śmierci. Czasem trzeba na 

to stracić całe życie.

[ Stanisław Jerzy Lec ]

W życiu piękne są 

tylko chwile.

[ Ryszard Riedel ]
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Poznaj swoją wartość i 

zacznij się doceniać .

[ *** ]

Żyj i pozwól żyć innym.

[ *** ]

Jeśli "a" oznacza szczęście, to 

a=x+y+z; 

x - to praca, 

y - rozrywki, 

z - umiejętność trzymania 

języka za zębami.

[ Albert Einstein ]

Mam mniej, niż się 

spodziewałem, 

ale może więcej 

oczekiwałem, niż należało?

[ Seneka ]
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W życiu można liczyć 

tylko na siebie. A i tego 

nie radzę.

[ Bernard Tristan ]

Więcej osiągniesz 

uśmiechem, niż 

wyrąbiesz mieczem.

[ William Shakespeare ]

Sztuka życia - to cieszyć 

się małym szczęściem.

[ Phil Bosmans ]

Trzeba przeżyć swoje 

życie, takie jakie jest.

[ Jean Francois Catalan ]
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Być radosnym, dobrze czynić 

i wróblom pozwolić ćwierkać 

- to najlepsza filozofia.

[ Św. Jan Bosko ]

Bierz od świata to, co ci 

daje, ale nie domagaj się 

tego, czego ci dać nie chce. 

Natomiast prosić możesz 

zawsze.
[ Ali Ibn Abi Talib ]

Pamiętaj, co masz do zrobienia 

i zapomnij, 

czego już dokonałeś.

[ Marie von Ebner-Eschenbach ]

Trzeba tak żyć, żeby można 

było mieć szacunek dla 

samego siebie.

[ Maksym Gorki ]
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Humor może być 

niezwykłą i 

zdumiewająco skuteczną 

bronią.
[ Carl Hiaasen ]

Sztuka życia: móc 

zaspokoić głód 

zachowując apetyt.

[ Anita Daniel ]

Życia nie można opisać, 

można je tylko przeżyć.

[ Oskar Wilde ]

Sztuka życia to sztuka 

unikania cierpień.

[ Thomas Jefferson ]
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Po cóż żyjemy, jeśli nie po 

to, by życie czynić 

łatwiejszym dla siebie 

nawzajem.

[ George Eliot ]

Czerp z innych, ale nie 

kopiuj ich. Bądź sobą.

[ Michel Quoist ]

Idź przez życie z 

podniesionym czołem, 

a nie z zadartym nosem.

[ Magdalena Samozwaniec ]

Pamiętaj, że jesteś 

człowiekiem.

[ Simonides ]
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Żyj tak, aby twoim 

znajomym zrobiło się 

nudno, 

gdy umrzesz.

[ Julian Tuwim ]

Życie jest tragedią, gdy 

widziane z bliska, 

a komedią, gdy widziane 

z daleka.

[ Charles Chaplin ]

Próbujmy przystosować 

się do życia, 

bo ono do nas się nie 

przystosuje.

[ Montesquieu ]

Miej serce i patrzaj w 

serce.

[ Adam Mickiewicz ]
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Życie to tylko wstęp do 

prawdziwego istnienia.

[ K. Snopkiewicz ]

Życie można zrozumieć, 

patrząc nań tylko wstecz. 

Żyć jednak trzeba 

naprzód.

[ Soren Aabye Kierkegaard ]

Życie jest szpitalem, w 

którym każdy pacjent 

jest opanowany chęcią 

zmiany swego łóżka.

[ Charles Baudelaire ]

Najważniejsze, aby 

pozostać sobą, chyba,

że jest się złym 

człowiekiem wtedy 

trzeba się zmienić.
[ *** ]
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Postępuj zawsze tak, 

jakby to, co czynisz,

miało być twoim 

ostatnim uczynkiem.
[ Elias Canetti ]

Wstając rano z łóżka 

pomyśl o czymś miłym.

[ *** ]

Mądremu przydają się 

jego wrogowie bardziej 

niż głupiemu przyjaciele.

[ Baltasar Gracian y Morales ]

Człowiek stale gubi się 

i wątpi. Czym jest 

zwątpienie? Myśleniem 

tylko o sobie! [ *** ]

9



Największym darem jest 

widzieć piękno w

codzienności.
[ *** ]

Ten, kto potrafi cieszyć się 

życiem, nie musi otaczać 

się bogactwami.

[ *** ]

Zrób to, co możesz, 

z tym, co masz, 

gdziekolwiek się 

znajdziesz.

[ *** ]

Nie proś świata aby się 

zmienił -

- to Ty zmień się 

pierwszy.

[ O. Anthony de Mello ]
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Czasami kilka łez ma siłę 

większą od krzyku...

[ *** ]

Kiedy się rodziłeś, wszyscy się 

cieszyli, a ty płakałeś.

Żyj tak, aby po twojej śmierci 

wszyscy płakali, a ty byś był 

szczęśliwy.
[ *** ]

Martwym można być 

całą wieczność, a żyjemy 

tylko chwilę.

[ *** ]

Kiedy coś w życiu ci się 

nie udaje, to pamiętaj, 

że zawsze mogło być 

gorzej!

[ *** ]
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Życie to taki okres czasu, 

którego jedną połowę 

zatruwają dorośli, a 

drugą dzieci.

[ Demokryt ]

Żyjemy nie tak jak 

chcemy, lecz tak, jak 

potrafimy.

Przegrać to nie znaczy 

nie mieć racji.

[ Lord Hailsham ]

Zawsze wolę w każdym 

widzieć to, co najlepsze.

Zaoszczędza to tyle 

kłopotów.
[ R.Kipling ]
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Nigdy nie jest na tyle źle, 

by smucić się dłużej niż 

trzy minuty.

[ K. McCoffey ]

Każde cierpienie ma 

sens, nie każdy 

dochodzi do jego istoty.

[ William Wharton ]

Posunąć się za daleko, to 

taki sam błąd, 

co zatrzymać się za 

blisko.
[ Konfucjusz ]

Kto jest najbiedniejszy na 

ziemi?

Ten, kto nie ma nic oprócz

pieniędzy.
[ *** ]
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Dla ludzi naprawdę 

wielkich nie ma większej 

radości od tej,

gdy drugim mogą 

sprawić radość.

[ Wilhelm Keppler ]

Człowiek rozsądny liczy 

na siebie, a naiwny ufa 

obietnicom.

[ *** ]

Trzeba żebyś żył dla 

innych, jeżeli chcesz żyć 

dla siebie.

[ Seneka Młodszy ]

Życie to ostry miecz, na 

którym Bóg wypisał żyj, 

kochaj, cierp.

[ *** ]
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Często tak daleko szukamy 

szczęścia, że nie czujemy 

jego obecności w 

codzienności, a przecież ono 

jest cząstką życia.

[ *** ]

W życiu chodzi o to, by 

być trochę 

niemożliwym.

[ Oscar Wilde ]

Wszyscy chcą żyć 

długo, ale nikt nie chce 

być stary...

[ *** ]

Życia nie można 

przeczytać.

Przez życie trzeba 

przejść.
[ Triss ]
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Żyje się tylko chwilę, a czas 

jest przezroczystą perłą 

wypełnioną oddechem...                    

[ *** ]

Życie jest tylko chwilą, 

która, 

tak jak wszystko na 

świecie, z czasem minie.                           

[ *** ]

Raczej umrzeć stojąc 

niż żyć na kolanach.

[Albert Camus]

Kłamstwem można 

niekiedy zajść daleko,

ale nie można wrócić.

[ *** ]
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Kochaj życie, szanuj innych, 

śmiej się szczerze.

Jeżeli nie umiesz, to 

najwyższa pora, żeby 

zastanowić się, po co żyjesz.

[ *** ]

W życiu jest jak na huśtawce, 

raz jest się na górze, 

a raz na dole

ale zawsze jest się bujanym.                  

[ *** ]

Życie nie jest bajką, ani 

przelotnym uśmiechem...

To co zrobisz w młodości, 

później odbije się echem!                                

[ *** ]

Tak niewiele trzeba aby 

uszczęśliwić człowieka ,

ale jeszcze mniej potrzeba aby 

go zranić i sprawić

by z jego oczu popłynęły łzy.

[ *** ]
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Doświadczenie powiększa 

naszą mądrość, nie 

zmniejsza jednak naszej 

głupoty.
[ J. Billings ]

Jeżeli nie wiesz człowieku 

jak postąpić - na wszelki 

wypadek postąp uczciwie.

[ Antoni Słonimski ]

Przyzwyczajenie staje się 

poniekąd drugą naturą.

[ Arystoteles ]

Pisanie-czytanie, 

przedstawianie-oglądanie 

jest jedynym sposobem 

uświadomienia sobie 

życia. [ Sławomir 

Mrożek ]
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Nigdy nie zapomnij 

najpiękniejszych dni swego 

życia! 

Wracaj do nich, ilekroć w 

twoim życiu wszystko zaczyna 

się walić.
[ Phil Bosmans ]

Jeśli ktoś uparcie obstaje przy 

swoim, nazywamy go 

uparciuchem. Jeśli sami trwamy 

przy czymś z żelazną 

konsekwencją - jest to dowód 

zdecydowania.

[ Vittorio de Sica ]

Człowiek jest wielki, nie 

przez to, co ma, lecz przez to 

kim jest, nie przez to co 

posiada, lecz przez to czym 

dzieli się

z innymi!
[ Jan Paweł II ]

Bez względu na to, jak 

wielką siłę posiądzie 

człowiek,

to i tak wkrótce zostanie 

upokorzony przez coś 

silniejszego

od siebie...

[ Paulo 

Coelho ]

19



Zawsze patrz na jasną 

stronę życia. Zawsze.

[ Mileniusz ]

Nie staraj się być 

człowiekiem sukcesu,

lecz człowiekiem 

wartościowym.

[ Albert Einstein ]

Dzień- czysta kartka z 

pamiętnika życia

Życie- duże puzzle z 

tysięcy małych elementów

[ Orfeusz ]

Każda śmierć niesie za 

sobą jakąś misję.

[ *** ]
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