
Zgadnij… 

Jaki dzień jest najpiękniejszy? Dzisiaj. 

Co najłatwiej zrobić? Błąd. 

Co jest największą przeszkodą? Strach. 

Co jest największym błędem? Poddać się. 

Co jest źródłem całego zła? Egoizm. 

Co jest najlepszą rozrywką? Praca. 

Co jest największą porażką? Zniechęcenie. 

Kto jest najlepszym nauczycielem? Dzieci. 

Jaka potrzeba jest najsilniejsza? Komunikowania się. 

Co czyni nas najszczęśliwszymi? Poczucie, że jesteśmy potrzebni 
innym. 

Co jest największą tajemnicą? Śmierć. 

Co jest najgorszą wadą? Zły humor. 

Kto jest najniebezpieczniejszy? Kłamca. 

Jakie uczucie jest najbardziej niszczące? Uraza. 

Co jest najpiękniejszym darem? Przebaczenie. 

Co jest najniezbędniejsze? Ciepło. 

Jaka droga jest najszybsza? Właściwa. 



Jakie uczucie jest najprzyjemniejsze? Wewnętrzny spokój. 

Jak najlepiej się bronić? Uśmiechem. 

Co jest najskuteczniejszym lekarstwem? Optymizm. 

Co przynosi największą satysfakcję? Spełnienie obowiązku. 

Co jest największą siłą na świecie? Wiara. 

Kto jest najbardziej potrzebny? Rodzice.  

Co jest najpiękniejsze ze wszystkiego? Miłość. 

Znajdź czas…

Znajdź czas na zastanowienie.

Znajdź czas na modlitwę.

Znajdź czas na śmiech. Śmiech jest źródłem siły. Jest 
największą siłą na świecie. Jest muzyką duszy.

Znajdź czas na zabawę.

Znajdź czas na kochanie i bycie kochanym. 

Znajdź czas na dawanie. W nim tkwi tajemnica wiecznej 
młodości. Dawanie jest przywilejem, który dał nam Bóg. Dzień 
jest zbyt krótki, by być egoistą. 

Znajdź czas na czytanie.

Znajdź czas na przyjaźń.



Znajdź czas na pracę. Praca jest źródłem mądrości. Jest drogą 
do szczęścia. Jest ceną sukcesu.

Znajdź czas na dobroczynność. Ona jest kluczem do raju.

(Napis znaleziony na ścianie Domu Dzieci w Kalkucie)

Lata lecą…

Pamiętaj zawsze, że na skórze pojawiają się zmarszczki, włosy 
siwieją, a dni stają się latami.

Ale to, co jest ważne, nie zmienia się; twoja siła i twoje 
przekonania nie mają wieku. Twój duch jest klejem dla każdej 
pajęczyny.

Za każdą linią mety jest linia startu.

Za każdym sukcesem jest inne rozczarowanie.

Dopóki żyjesz, czuj się żywą.

Jeśli brakuje ci tego, co robiłaś dotąd, wróć do tego.

Nie żyj pożółkłymi fotografiami. Bądź wytrwała nawet wtedy, 
gdy wszyscy oczekują, że się wycofasz.

Nie pozwól zardzewieć żelazu, które masz w sobie. 

Żyj tak, żeby ludzie darzyli cię nie współczuciem, lecz 
szacunkiem.

Kiedy z racji upływu lat nie będziesz w stanie biegać, chodź 
szybkim krokiem.



Kiedy nie będziesz mogła chodzić szybkim krokiem, po prostu 
chodź. A kiedy nie będziesz mogła chodzić, podpieraj się laską. 
Pamiętaj, nigdy się nie zatrzymuj!


