
 
1.Szczęście - to sposób myślenia – a nie posiadania. 

 
2.Działad można tylko dopóki ma się marzenia. 

 
3.Optymizm – zwycięstwo nadziei nad rozumem. 

 
4.Małe szczęście – byd szczęśliwym, duże szczęście – dawad szczęście 
innym. 

 
5.Gdybyśmy czekali na spotkanie ideału, spędzilibyśmy całe życie w 
poczekalni. 

 
6.Skoro ustępujesz ustąp natychmiast – wydasz się wspaniałomyślny. 
Jeśli ustąpisz po namyśle – powiedzą żeś słaby. 

 
7.Najczęściej dopiero zamknięte sprawy otwierają ludziom oczy. 

 
8.Sukces ma wielu ojców, ale porażka jest sierotą. 

 
9.Gdzie zaczyna się tajemnica kooczy się sprawiedliwośd. 

 
10.Ten kto ma odwagę sądzid samego siebie, staje się coraz lepszy. 

 
11.Komplementy – kwiaty ,które pachną nawet jeśli nie są prawdziwe. 

 
12.Lżej jest popełnid zły czyn, niż się do niego przyznad. Nawet przed 
samym sobą. 

 
13.Nie mamy dosyd siły, aby całkowicie iśd za swoim rozumem. 

 
14.Człowiek zwykle nie naprawia swych wad, tylko z czasem uczy się 
je ukrywad. 

 



 
15.Pesymista to człowiek, który z dwóch nieszczęśd wybiera oba. 

 
16.Na dwie rzecz nie ma lekarstwa : na śmierd i na bezczelnośd. 

 
17.Uprzejmośd to waluta, co bogaci nie tego, co ją otrzymuje, lecz 
tego co ją rozdaje. 

 
18.Zaufanie to kredyt, za który się nie raz ciężko płaci. 

 
19.Siła twojego przeciwnika składa się z twoich słabostek. 

 
20.Dążyd do celu to jak wspinad się na drzewo, im więcej sęków, tym 
łatwiej dosięgniesz korony. 

 
21.Tylko zamknąwszy za sobą drzwi, można otworzyd okno w 
przyszłośd. 

 
22.Nie wystarczy uciekad, trzeba jeszcze uciekad we właściwym 
kierunku. 

 
23.Doświadczenie jest bardzo dobrym nauczycielem tylko, że drogim. 

 
24.Kiedy już zmokłeś nie boisz się deszczu. 

 
25.Niekiedy u celu drogi okazuje się, że to co wzięto za gwiazdę 
przewodnią jest świecącym próchnem. 

 
26.Starości potrzebna jest młodośd, aby się mogła czud w średnim 
wieku. 

 
27.Dyskusja to wymiana inteligencji, kłótnia to wymiana ignorancji. 

 
28.Życie jest kolcem, z którego usiłujemy zlizad miód. 



 
29.Drzewo nie smagane wichrem rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe. 

 
30.Człowiek nie mądrzeje na starośd tylko staje się ostrożniejszy. 

 
31.Jak wielu stałoby się niemymi, gdyby zabroniono im mówid dobrze 
o sobie, a źle o innych. 

 
32.We wszystko wątpid lub we wszystko wierzyd – oto dwa równie 
wygodne rozwiązania, które zwalniają nas od myślenia. 

 
33.Każdy chce żyd długo, ale nikt nie chce byd starym. 

 
34.Najgorsze efekty wychowawcze daje udzielanie dobrych rad 
ilustrowane złymi przykładami. 

 
35.Mied kontakt z ludźmi, to nie wśród nich przebywad, lecz ich 
rozumied. 

 
36.Byd szczęśliwym – tego trzeba się uczyd.  

 
37. Popełnianie błędów nie jest najgorsze. Najgorsze jest ukrywanie 
ich. 

 
38. Szczęście polega nie na tym co chcesz, ale na akceptowaniu tego 
co już masz. 

 
39. Są ludzie , którzy wierzą w duchy, nie wierzą natomiast w życie 
pozagrobowe. 

 
40. Ludzie są wrogami tego czego nie znają. 

 
41. Starcy we wszystko wierzą, dorośli we wszystko wątpią, 
młodzieocy wszystko wiedzą. 



 
42. Człowiek jest uczniem , cierpienie jest jego nauczycielem. 

 
43. Jeśli przeciwnik popadł w gniew, mądry pozwala sporowi 
wygasnąd. 

 
44. Nudziarz – człowiek , który pozbawia cię samotności nie 
dostarczając towarzystwa. 

 
45. Mylid się jest rzeczą ludzką, trwad w błędzie – głupotą! 

 
46. Duża wiedza czyni skromnym, mała – zarozumiałym. Puste kłosy 
dumnie wznoszą się ku niebu. Kłosy pełne ziarna – w pokorze 
pochylają się ku ziemi.  

 
47. Na sukces składają się dwa szczęścia. Jedno małe, żeby samemu 
umied byd szczęśliwym. Drugie duże, żeby dawad szczęście innym. 

 
48. Dzielid się radością – to dwa razy tyle radości. Dzielid się smutkiem 
– to połowa smutku. 

 
49. Jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz – to może się zdarzyd, że dojdziesz 
do miejsca, którego chciałeś uniknąd. 

 
50. Nadzieję należy żywid, ale jej nie przekarmiad. 

 
51. Tak długo przebaczamy, jak długo kochamy.  

 
52. Miłośd najpiękniej zakwita przy księżycu, jest ślepa więc nie 
potrzebuje dużo światła. 

 
53. Miłośd jest ślepa, ale małżeostwo przywraca jej wzrok. 

 
54. Największą w życiu przyjemnością jest kochanie z wzajemnością.  



 
55. Wrogiem miłości nie jest upływający czas , ale monotonia. 

 
56. Nie patrz na pięknośd , lecz na serce człowieka. Bo serce zostaje, a 
pięknośd ucieka. 

 
57. Do tego by byd kochaną pomaga, że się jest ładną. Ale, aby byd 
ładną trzeba byd kochaną.  

 
58. Mężczyźni widzą dalej, kobiety zaś znacznie dokładniej.  

 
59. Powtórne małżeostwo – zwycięstwo optymizmu nad 
doświadczeniem. 

 
60. Byd bogatym to nie mied pieniądze, ale je wydawad. 

 
61. Ten jest bogaty, który jest zadowolony z tego co ma.  

 
62. Prawdziwe nieszczęście, to nie brak pieniędzy, lecz zależnośd od 
nich.  

 
63. Żyje się za pieniądze, ale nie należy żyd dla pieniędzy. 

 
64. Dobry pasterz strzyże owce, ale nie odziera je ze skóry.  

 
65. Ten kto stara się zapewnid dobro innym, zapewnia tym samym 
dobro własne.  

 
66. Zwiększa smak potraw i miłości, ten – kto czasami pości. 

 
67. Głośniej niźli w hałasie, Bóg przemawia w ciszy. Kto w sercu 
zamilknie, zaraz go usłyszy. 

 
 



 
68. Umied językiem dobrze władad, to znaczy więcej milczed, niż 
gadad. 

 
69. Jest źle i pogarsza się dalej, ale ogólnie jest jakby lepiej, bo 
pogarsza się wolniej , niż dwa tygodnie temu. 

 
70. Jak najlepiej stracid na wadze? Kupid wagę za 200 złotych, a 
sprzedad za 100! 

 
71. Natura wie co robi. Ludzie na starośd dziecinnieją , by mogli 
znaleźd wspólny język z wnukami. 

 
72. Marzenia są najpiękniejsze, gdy pozostają niespełnione. 

 
73. Trudno mówid o zaufaniu do innych, jeśli nie możemy zaufad sami 
sobie. 

 
74. Często pragnienie tego, czego nie masz, nie pozwala się cieszyd 
tym, co masz. 

 
75. Szczęśliwy jest tylko ten człowiek, który nie goni za szczęściem, jak 
za motylem, ale za wszystko , co otrzymuje potrafi byd wdzięczny. 

 
76. Nie jest ważne ile dajemy, ale ile miłości w to wkładamy. 

 
77. Kto nie ma odwagi do marzeo, nie będzie miał siły do walki. 

 
78. Wielkie szczyty zdobywa się małymi krokami.  

 
79. Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nie będziesz 
zadowolony z tego, co masz. 

 
80. Wiara pozwala widzied dalej, niż widzą oczy. 



 
81. Żeby zdążyd w ciągu życia dorosnąd do pełni człowieczeostwa , 
trzeba na swojej drodze spotkad Judasza – który cię sprzeda, Piotra, 
człowieka skałę, który zaprze się ciebie, Piłata, który umyje ręce , gdy 
wyda na ciebie niesprawiedliwy wyrok, otrzymad uderzenie w twarz z 
byle jakiego powodu …   Ks. Mieczysław Malinowski  
 
82. Boże ,daj mi rozumu ,abym pogodził się z rzeczami, których nie 
mogę zmienid, odwagę, abym zmienił rzeczy, które zmienid mogę, i 
rozum , abym potrafił odróżnid jedno od drugich. 
 
83. Czy chcesz, aby ludzie dobrze o tobie mówili? Jeżeli chcesz , to 
nigdy nie mów dobrze o sobie. Pascal 

 
84. Pewne spory są głębokie i nic poza tym. Richard Armour 

 
85. Gdy mówisz wypowiadasz jedynie to, co już znasz. Gdy słuchasz, 
uczysz się tego, co wie ktoś inny. 

 
86. Tajemnicą szczęścia jest wolnośd, zaś sekretem wolności – 
odwaga. Gilbert Murray 

 
87. Przyjaciela można nazwad opiekunem miłości lub, jak niektórzy to 
ujmują , opiekunem samej duszy. Święty Elred z Rievaulx 

 
88. "Do najtrudniejszego zadania wybieram zawsze kogoś leniwego... 
On zawsze znajdzie najprostszy sposób, żeby to zrobid.." 
Bill Gates 

 
89.”Prawdziwe osobiste spełnienie nigdy nie przychodzi poprzez 
nagradzanie samego siebie” Profesor Billa Hybels 

 
90. Często przestajemy wierzyd, bo przestajemy przebaczad.        
Paweł Godawa „Niebo i piekło w Kościele” 



 
91. Czego więc oczekujemy od Boga? Czy za szukaniem akceptacji nie 
stoi czasem chore pragnienia życia bez zasad i bez granic? 
Paweł Godawa „Niebo i piekło w Kościele” 

 
92. Szczęście w życiu jest zarezerwowane dla dojrzałych. A chyba 
najszybszą drogą do dojrzałości jest służenie , w tym służenie w 
kościele. Paweł Godawa „Niebo i piekło w Kościele” 

 
93. Nie można budowad przyszłości bez przebaczania innym ludziom. 
Paweł Godawa „Niebo i piekło w Kościele” 

 
94. Wysiłek to jedna z tych rzeczy, która nadaje życiu sens. Wysiłek 
oznacza, że ci na czymś zależy, że coś jest dla ciebie ważne i że jesteś 
gotów na to pracowad. Carol Dweck 

 
95. Jeden narzeka, że róże rosną wśród kolców, a drugi dziękuje Bogu, 
że wśród kolców rosną róże. Alfred J. Palla 

 
96. Umysł jest niczym pole uprawne, wyda ziarno, gdy siejesz zboże, 
albo plewy, gdy siejesz chwasty. Alfred J. Palla 

 
97. Chcesz mied rok pomyślności , posiej zboże. Chcesz mied dziesięd 
lat pomyślności, zasadź drzewa. Chcesz mied sto lat pomyślności, 
zainwestuj w ludzi. Chioskie przysłowie 

 
98. Co jest istotą zdrowia psychicznego? Umied kochad i pracowad. 
Zygmunt Freud „Prymusom dziękujemy” 

 
99. Jak nie wiesz co robid, to żyj dla innych. KJ 

 
100. Bogactwem człowieka jest ilośd tego , co kocha i błogosławi, i 
tego , przez co jest sam kochany i błogosławiony. Thomas Carlyle 

 



 
101. Każdy z nas jest bankiem, który puszcza w obieg wyrozumiałośd, 
zaufanie, uprzejmośd i miłośd. Waluta ta krąży pod warunkiem, że nie 
jest fałszywa. Gilbert Cesbron 

 
102. Każda zmiana w życiu boli, a z najprzykrzejszych nawet 
wzajemnych nieporozumieo buduje się przywiązanie człowieka do 
człowieka. Maria Dąbrowska 

 
103. Im więcej człowiek wie o samym sobie, tym mniej o tym mówi. 
Feliks Feldheim 

 
104. Wartośd człowieka mierzy się jego odpornością wobec 
środowiska. Maksym Gorki 

 
105. Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w 
wybieraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych. 
Hegezjusz 

 
106. To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.  
Paul Holbach 

 
107. Człowiek, który nie jest gotów umrzed za sprawę, nie zasługuje 
na to , aby żyd.  Martin Luter King 

 
108. Gdy chcesz poznad człowieka, patrz na jego czyny. 
Ignacy Legatowicz 

 
109. Człowiek powinien tak żyd, jakby miał za chwilę umrzed, 
pracowad zaś tak, jakby żył wiecznie. Fryderyk Nitzsche 

 
110. Człowiek ma dwoje uszu i jedna usta, aby więcej słuchał niż 
mówił, dwoje oczu i jedne usta, aby więcej patrzał, a mniej mówił; 
dwie ręce i jedna usta, aby więcej robił niż jadł. Friedrich Ruchert 



 
111. Nic bardziej nie przywiązuje człowieka do człowieka jak 
niezaradnośd. Leopold R. Nowak 

 
112. Każdy człowiek jest na tyle próżny, na ile pragnie byd zrozumiany.  
Aleksander Pope 

 
113. Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której 
szuka. Kazimierz Przerwa-Tetmajer 

 
114. Ze wszystkich istot jeden człowiek potrafi postępowad często 
wbrew swej woli. Henryk Sienkiewicz  

 
115. Człowiek zawsze może wstąpid na lepszą drogę – póki żyje. 
Henryk Sienkiewicz 

 
116. Im człowiek mądrzejszy i lepszy, tym więcej dostrzega dobra w 
ludziach; im głupszy i podlejszy , tym więcej widzi w nich zła.  
Lew Tołstoj 

 
117. Słodkim to żywot , gdy człowiek nieświadomy. Sofokles 

 
118. Człowiek ukazuje swój rozum nie tyle w odpowiedziach, ile w 
pytaniach. Aleksander Świętochowski 

 
119. Źli żyją , aby jeśd i pid, dobrzy jedzą i piją , aby żyd. Sokrates 

 
120. Człowiek idzie w zgiełk tłumu, aby zagłuszyd w sobie krzyk 
własnego sumienia. Rabindranath Tagore 

 
121. Kto się uważa za zbyt ważnego dla małych spraw, ten przeważnie 
jest za mały dla spraw ważnych. Jacques Tati 

 
122. Człowiek naprawdę posiada tylko to , co jest w nim. Oskar Wilde 



 
123. Aby uzyskad miano człowieka mądrego nie trzeba robid rzeczy 
mądrych. Wystarczy nie robid głupstw. Bogusław Wojnar 

 
124. Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce. 
Terencjusz 

 
125. Dwie rzeczy są w życiu bardzo istotne: dobre łóżko i wygodne 
buty. Człowiek jest bowiem albo w łóżku, albo w butach. 
Marcel Achard 

 
126. Trzeba żyd tak , jak się myśli; w przeciwnym razie, prędzej czy 
później, zaczyna się myśled tak , jak się żyło.  Paul Bourget 

 
127. Na tym polega wartośd życia, że płaci się za nie nawet życiem. 
Karel Capek 

 
128. Jeśli ktoś przywyknie do namiastek życia, nie będzie umiał się 
cieszyd życiem prawdziwym. Karel Capek 

 
129. Ci, którzy nie posuwają naprzód żadnego życia poza swoim 
własnym, żyją nieciekawie. Bertolt Brecht 

 
130. Z życiem jest tak jak ze sztuką w teatrze: nieważne , jak długo 
trwa , ale jak jest zagrana przez aktorów. Erskine Caldwell 

 
131. Gdyby trzeba było tolerowad u innych to , na co sobie 
pozwalamy, życie byłoby nieznośne. Georges Courteline 

 
132. Tajemnicą ludzkiego bytu jest nie samo życie, lecz cel życia. 
Fiodor Dostojewski 

 
133. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.  
Albert Einstein 



 
134. Życie to podróż , a nie dom. Feliks Feldheim 

 
135. Cierpienia i przeciwności losu nie zmniejszają w zasadzie chęci do 
życia; odwrotnie : zaostrzają chyba jego smak. William James 

 
136. Trzeba żyd jak nowo narodzony anioł, jak kobieta, która kocha 
lub jak człowiek, który ma umrzed. Marice Maeterlinck  

 
137. W życiu człowiek uczy się nie ze zwycięstw, ale z porażek. 
Alberto Moravia 

 
138. Żyj tak , aby znajomym twoim zrobiło się nudno, gdy umrzesz. 
Julian Tuwim 

 
139. Błędem jest chęd wyleczenia ciała, jeśli nie zwraca się uwagi na 
chorą duszę. Katharine Mansfield  
 
140. Dla serc szlachetnych największą rozkoszą, gdy drugim radośd w 
niedoli przynoszą. Najszlachetniejsze serce jest to, które właśnie 
raczej da się skaleczyd, niż samo zadraśnie. Adam Asnyk 

 
141. Młode serca potrafią czerpad siły już w tym, że umieją przyznad 
się do swoich błędów. Honoriusz Balzak  

 
142. Serce nigdy nie ma zmarszczek, ono ma blizny. 
Sidonie Gabrielle Colette 

 
143. Rozum uczciwego człowieka mieści się w sercu. Maksym Gorki 

 
144. Długa jest droga wiodąca od rozumu do serca. 
Gottfried Wilhelm Leibniz 

 
145. W najgorszym sercu tli się iskierka wątpliwości. Bolesław Prus 



 
146. Serce miej otwarte dla wszystkich , zaufaj niewielu. 
William Szekspir 

 
147. Trudno zastraszyd nieskalane serce. William Szekspir 

 
148. Serce dopiero wtedy zaczyna żyd, gdy cierpi, szczęście 
przemienia je w kamieo, bogactwo czyni je nieczułym , ale cierpienie 
,och cierpienie ,nie złamie go nigdy. Oskar Wilde 

 
149. Dusza ludzka jest jak ptak: gdy wzbija się na pewną wysokośd, nie 
tylko nie wolno jej spocząd, ale musi tęgo skrzydłami pracowad , by się 
na niej utrzymad. Inaczej pierwsza lepsza pokusa pociągnie ją ku 
ziemi. Henryk Sienkiewicz 

 
150. Wszelkie przemiany społeczne, jeśli mają byd doniosłe i wielkie, 
muszą się poczynad od reformy dusz ludzkich – inaczej będą tylko 
mechanicznym przemieszczeniem wartości lub przywilejów. 
Henryk Sienkiewicz 

 
151. Każdy chciałby długo żyd, nikt nie chce byd stary. 
Adolphe Abrahams 

 
152. Wiek dojrzewania to okres ,kiedy nie wierzy się w cudzy rozum ,a 
nie ma się jeszcze własnego. Zbigniew Becher 

 
153. Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu. Benjamin Franklin 

 
 
154. Człowiek nie mądrzeje na starośd, ale staje się ostrożniejszy. 
Ernest Hemingway 
 
155. Nic bardziej nie postarza człowieka niż częste myślenie o tym , że 
się starzeje. Georg Christoph Lichtenberg 



 
156. Starzy ludzie nie dlatego chodzą powoli, że bolą ich nogi, ale 
dlatego, że wiedzą , iż nie ma po co się spieszyd. Bogdan Loebl 

 
157. Trzeba umied dostarczyd godziwych rozrywek młodzieży, jeśli nie 
chcemy, by się oddawali szkodliwym. Gabriel Bonet de Mably 

 
 

158. Koniec ciekawości – to jest już starośd. Andre Siegfried 
 

159. Wiatr młode drzewko przygnie, a stare złamie.  
Henryk Sienkiewicz 
 
160. Mężczyzna mając fałszywe ambicje może zajśd szybko, 
prawdziwe każą mu zajśd wysoko. Gilbert Cesbron 
 
161. Mężczyzna wznosi, a kobieta buduje. Przysłowie arabskie 

 
162. Bez kobiety mężczyzna jest tylko półczłowiekiem. 
Przysłowie żydowskie 

 
163. Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów. 
Pierre de Brantome 

 
164. Rzadko kobieta rozumie , że kochad ją przez całe życie nie znaczy 
kochad ją bez przerwy. Jacques Deval 

 
165. Gdzie u kobiety zaczyna się miłośd, tam kooczą się wszystkie 
zasady. Tadeusz Dołęga-Mostowicz 

 
166. Kiedy dzieci nic nie robią, na pewno robią coś złego. 
Henry Fielding 

 
 



 
167. Gdyby dzieci wyrastały zgodnie ze wszystkimi wskazówkami, na 
świecie byliby sami geniusze. Johann Wolfgang Goethe 

 
168. Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze 
nadzwyczajne. Ludwik Hirszfeld 

 
 

169. Dzieci potrzebują bardziej wzorów niż uwag krytycznych. 
Joseph Joubert 

 
170. Dzieci chowane bez pieszczoty są jak kwiaty hodowane bez 
słooca. Alfred de Musset 

 
171. Z dziedmi i gorycz jest słodka. Bez dzieci – nawet szczęście nie 
nęci. Wasilij Rozanow 

 
172. Dziecko poszukuje dziecka w każdym kogo spotka. Jeśli znajdzie 
je w dorosłym, podoba mu się ta osoba więcej niż inne.  
William Saroyan 

 
173. Wszelkie skarby tego świata są niczym przy szczęściu, jakie daje 
wzajemnośd. Pedro Calderon de la Barca 

 
174. Miłości nie udowadnia się słowami. Mikołaj Gogol 

 
175. Miłośd , która nie przeistacza się w czyn, nie jest miłością.  
Ricarda Huch 
 
176. Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby byd kochanym. 
Największym szczęściem jest kochad. Sigrid Undset 
 
177. Niejedno małżeostwo uratowałby tłumacz. Aleksander Kumor 

 



 
178. Małżeostwo nie daje szczęścia, daje je tylko miłośd w 
małżeostwie. Zofia Kicka 

 
179. Małżeostwo i wino mają jedną wspólną cechę: nabierają 
wartości dopiero po latach. William Somerset Maugham 

 
180. Małżeostwo – zdarzenie , po którym mężczyzna przestaje 
kupowad kwiaty, a zaczyna kupowad warzywa. 
Antoni Uniechowski 

 
181. Małżeostwo jest szkołą przyjemności i uniwersytetem rezygnacji. 
Tennessee Wilder 

 
182. Sukces małżeostwa mniej zależy od tego, aby znaleźd idealnego 
partnera, lecz by samemu nim byd. Legend Foster Wood 

 
183. Im więcej żona kocha męża, tym skuteczniej poprawia jego 
wady; im więcej mąż kocha żonę, tym bardziej powiększa jej wady. 
Przysłowie chioskie  

 
184. Dobrane małżeostwo to raj na ziemi. Przysłowia polskie 

 
185. Życie jest znacznie weselsze, jeżeli się ma przyjaciela, z którym 
można odbyd częśd drogi. Archibald Joseph Cronin 

 
186. Kto nie ma przyjaciół , widzi w każdym człowieku nieprzyjaciela. 
Ante Dukid 

 
187. Największą ozdobą domu są przyjaciele, którzy go nawiedzają.  
Ralph Waldo Emmerson 

 
188. Zrobił pół roboty ten, kto ją zaczął. Arystoteles 

 



 
189. Praca jest solą życia. Thomas Fullar 

 
190. Na smutki, cierpienia i nudy najlepszym lekarstwem jest praca. 
Józef Ignacy Kraszewski 

 
191. Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i 
ubóstwo. Wolter 

 
192. Ludzie przeciążeni pracą uznali, że szczęście polega na 
nieróbstwie, a nie uświadomieniu sobie, że najprzykrzejszy stan 
człowieka to nie mied nic do roboty. Wolter 

 
193. Czegóż ma się bad ten, kto się śmierci nie boi? 
Fryderyk Schiller 

 
194. Śmierd nie może byd straszna temu, kto duchem żyje. 
Lew Tołstoj 

 
195. Równie nierozumnie jest pragnąd śmierci, jak bad się jej. 
Lew Tołstoj 

 
196. Przychodząc na świat płaczemy, inni się śmieją. Umierając 
śmiejemy się, niech inni płaczą. Wolter 

 
197. Ważne jest nie to, ile dajemy, lecz ile miłości wkładamy w 
dawanie. Matka Teresa 
 
198. Delikatnośd i dobrod nie są przejawem słabości i rozpaczy, lecz 
oznaką siły i pewności siebie. Kahlil Gibran 
 
199. Każdy chce iśd do raju, ale nikt nie chce umierad.   

 
200. Kogo Bóg chce ukarad, temu najpierw odbiera rozum. Sofokles 



 
201. Nigdy nie traci się czasu, gdy czeka się na Boga. Corrie Boom 

 
202. Ten, kto nie słucha Boga, nie ma światu nic do powiedzenia. 
Hans Urs von Balthazar 

 
203. Wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu? Nemer Ibn El Barud 

 
204. Znajomośd Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. 
Znajomośd własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. 
Blaise Pascal 

 
205. Jeśli chcesz byd szczęśliwy, musisz nauczyd się cierpied. 
Seneka 

 
206. Panie daj mi cierpliwośd, abym umiał znieśd to, czego zmienid nie 
mogę; daj mi odwagę, abym umiał konsekwentnie i wytrwale dążyd 
do zmiany tego, co zmienid mogę, i daj mi mądrośd, abym umiał 
odróżnid jedno od drugiego. Marek Aureliusz 

 
207. Człowiek wspaniały daje nie proszony, przeciętny gdy go proszą, 
podły nie daje nigdy. Hinduskie 

 
208.Jaki człowiek jest najmniej pożyteczny? Taki, który nie umie ani 
rządzid, ani byd posłusznym. Antoine de Sant-Exupery  
209. Każdy człowiek ma trzy charaktery: ten, który ukazuje, ten, który 
ma i ten, w który wierzy, że ma. Karr 
 
210. Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.  Isaac Newton 

 
211. Najlepiej człowiek prosi, kiedy dziękuje. Kard. Stefan Wyszyoski 

 
212. Nie byd użytecznym dla nikogo świadczy o braku wartości.  
Kartezjusz 



213. Nie ufaj człowiekowi, który radzi ci nie ufad. Wilcox 
 

214. Oceniając człowieka pomyśl, co byłby wart, gdyby nie był na 
stanowisku. Oskar Wilde 

 
215. Religijny fanatyk to człowiek, który tak ukochał Boga, że 
zapomniał o bliźnim. Homer  

 
216. Wielkośd człowieka nie polega na poniżaniu innych, lecz na 
wysławianiu ich zasług. Michel Quoist 

 
217. Dobrod jest czymś bardzo prostym: byd zawsze do dyspozycji 
innych, nigdy nie szukad siebie samego. Dag Hammarskjold 

 
218. Dobrod polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to 
zasługują. Joubert 

 
219. Jeśli stoisz na świeczniku, staraj się nie zasłaniad światła.  
Wiesław Leon Brudzioski 

 
220. Nie zawsze można świadczyd dobro całemu światu, ale całemu 
światu można okazywad dobrod. Charles Rollin 
 
221. I po złych zbiorach trzeba siad. Seneka 
 
222. Jeśli 50 milionów ludzi mówi głupstwa, nie przestają one byd 
głupstwami. Bertrand Russel 

 
223. Kto ma przeciwko sobie głupców, zasługuje na zaufanie. 
Jean Paul Sartre 

 
224. Grzecznośd została zdefiniowana trochę cynicznie jako sztuka 
ludzi inteligentnych mająca na celu utrzymanie głupich na pewien 
dystans. Ralph Emmerson 



 
225. Największą kobietą jest ta, o której najmniej mówią. Tucydydes 

 
226. Nic łatwiejszego niż zmienid kobietę przeciętną w wyjątkową. 
Wystarczy ją pokochad. Sauvajon 

 
227. „Byd albo nie byd”. A co to znaczy „byd” Hamlecie? 
Nemer Ibn Barud 

 
228. Najlepszą rzeczą jaką mogą zrobid rodzice, to dobrze wychowad 
dzieci i pozwolid im wybrad własną drogę. Margaret Fuller 

 
229. Ktoś, kto dużo wie, ma wiele zmartwieo.  
Gotthold Ephraim Lessing 
 
230. Lepiej jest doznawad krzywd niż je wyrządzad. Łacioskie 

 
231. Mądrośd życia polega na tym, aby wyłączyd rzeczy nieistotne. 
Chioskie 

 
232. Milczenie w obronie własnej jest bardziej wymowne niż słowa. 
Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział. 
Kard. Stefan Wyszyoski 

 
233. Dzięki miłości biedny jest bogaty. Z braku miłości bogaty jest 
biedny. Łacioskie 

 
234. Jak trudno jest miłowad – ale jak warto miłowad! 
Kard. Stefan Wyszyoski 
 
235. Jaka miłośd – taki człowiek. Św. Augustyn 

 
236. Jeśli chcesz byd kochany, kochaj sam. Seneka 

 



 
237. Jeśli cokolwiek warto na świecie czynid, to tylko jedno – miłowad. 
Kard. Stefan Wyszyoski 

 
238. Miłośd jest pragnieniem, aby coś komuś dawad a nie oczekiwad. 
Bertold Brecht 

 
239. Pod wieczór życia będą sądzid cię z miłości. Św. Jan od Krzyża 

 
240. Prawdziwa miłośd zaczyna się tam, gdzie kooczy się miłośd 
własna. Tadeusz Breza 

 
241. Prawdziwa miłośd zaczyna się wtedy, gdy niczego w zamian nie 
oczekujesz. Antonie de Saint-Exupery 

 
242. Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowid. 
Indiaoskie 

 
243. Nie żałowad niczego – to początek wszelkiej wiedzy. Max Born 

 
244. Nie ma większego nieprzyjaciela niż własne pragnienie. 
Jose Zorrilla y Moral 

 
245. Im ktoś mniej myśli o sobie samym, tym mniej jest nieszczęśliwy. 
Diane 
246. Kraocowa wolnośd prowadzi narody i jednostki do skrajnego 
niewolnictwa. Cyceron 

 
247. Nie jest prawdziwie wolny ten, kto jest niewolnikiem swego 
ciała. Łacioskie 

 
248. Twoim obowiązkiem jest byd dobrym, a nie wytykanie innym zła. 

 
 



249. Naszą opinię na temat ludzkich poczynao formułujemy na 
podstawie przyjemności lub bólu, jaki nam sprawiają. Anatol France 

 
250. Bogaty jest ten kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; 
najbogatszy, kto wiele daje. Tersteegen  

 
251. Boli brak pieniędzy; ale ich nadmiar stwarza jeszcze większe 
problemy. Dante Alighieri 

 
252. Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko 
zrobid, by go mied. Dante Alighieri 

 
253. Kto jest najbiedniejszy na ziemi? Ten, który nie ma nic oprócz 
pieniędzy. John Rockefeller 

 
254. Pieniądze nie dają szczęścia, ale pozwalają nam znacznie 
wygodniej byd nieszczęśliwymi. Gallux 

 
255. Tylko poeci i kobiety potrafią wydawad pieniądze tak, jak na to 
zasługują. Owidiusz 

 
256. Ktoś, kto o innych źle mówi, potępia siebie samego. 
Francesco Petrarka 

 
257. Na ogół gorszy obmawia gorszego. Rose Kopiec 
 
258. Każdy pochlebca żyje na koszt człowieka, któremu schlebia. 
Pierre Francis Fontanie 

 
259. Pochlebstwo prawdziwego przyjaciela jest czymś potwornym. 
Madox Ford 
 
260. Małe rzeczy są naprawdę małe, ale byd wiernym w małych 
rzeczach – to wielka rzecz. Św. Augustyn 



 
261. Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla 
tego, który nie zrobił nic. Oskar Graf 

 
262. Nie po to się żyje aby pracowad, lecz po to się pracuje aby żyd. 
Marek Aureliusz 

 
263. Nie staram się przekonad mego przeciwnika, że jest w błędzie, 
ale zjednoczyd się z nim w poszukiwaniu prawdy. 
Jean Baptiste Lacordaire 

 
264. Przykład jest najbardziej skutecznym kusicielem. Harleville 

 
265. Bądźcie uważnymi widzami tam, gdzie nie możecie byd aktorami.  
Rodo 

 
266. Ciesz się dniem dzisiejszym  i nie ufaj za bardzo w jutrzejszy. 
Francisco Quevedo 

 
267. Nie dawaj za dużo, bo zbyt mało cię będą cenid. Margaret Fuller 

 
268. Nie można pomóc komuś, kto nie słucha rady. Margaret Fuller 

 
269. Podziel się, a osiągniesz całośd. Lao-Tzu 

 
270. Przebywajcie z tymi, od których możecie się czegoś nauczyd. 
Gracjan 

 
271. Sposób dawania jest ważniejszy od tego, co się daje. 
Pierre Corneille 

 
272. Ważniejsze jest, co ty myślisz o sobie samym, niż to, co o tobie 
myślą inni. Seneka 

 



 
273. Zaufanie do siebie samego jest głównym sekretem powodzenia. 
Ralph Emmerson 

 
274. Rozum bez wiary błądzi. Św. Ireneusz 

 
275. Często przebywam sam ze sobą. Lubię towarzystwo ludzi 
inteligentnych.  Nemer Ibn El Barud 

 
276. Nigdy nie zadowolisz wszystkich.  Polskie 

 
277. Człowiek codziennie doprowadza swoje włosy do porządku. 
Dlaczego jednak nie serce?  Chioskie 

 
278. Tylko sercem widzimy dobrze. Najważniejsze jest ukryte dla oczu. 
Antonie de Saint-Exupery 

 
279. Skąpiec doświadcza jednocześnie wszystkich trosk bogacza i 
wszystkich utrapieo biedaka.  Erich Remarque 

 
280. Nie ma sprawiedliwości bez świadomości.  Św. Augustyn 

 
281. Sława jest trucizną, którą trzeba przyjmowad w małych dawkach. 
Honore de Balzak 

 
282. Duch i uczucie formują się w czasie rozmowy.  Blaise Pascal 

 
283. Kto mówi, sieje, kto słucha, zbiera.  Pitagoras 

 
284. Mówid nie zawsze oznacza to samo co rozmawiad.  
Edward Cooper 

 
285. Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa. 
Juan Vives 



 
286. Z dwóch mądrych mądrzejszy jest ten, który mniej mówi. 
Anna Kamieoska 

 
287. Wszyscy chcemy dożyd starości i wszyscy zaprzeczamy, że już 
nadeszła.  Francisco Quevedo 

 
288. Ironia pozwala na oswajanie się ze strachem.  Quintaliano 

 
289. Kiedy wszystko idzie źle, jeszcze gorsze nie jest już takie straszne. 
Francis Bradley 

 
290. Kto wiele pragnie, wiele przeżywa strachu. 
Miquel Cervantes de Saavedra 

 
291. Gdyby się było zawsze szczęśliwym, nie sprawiałoby to żadnej 
przyjemności.  Deval 

 
292. Jeśli chcesz żyd szczęśliwie, nie przejmuj się tym, że uważają cię 
za głupca.  Seneka 

 
293. Najszczęśliwsze życie polega na tym, aby nic nie wiedzied. 
Sofokles 

 
294. Pozwólmy ludziom byd szczęśliwymi według ich własnego 
uznania.  Bolesław Prus 

 
295. Skłoo się ku temu sposobowi życia, który przyniósł ci szczęście. 
Marek Aureliusz 

 
296. Szczęście to przyjemnośd dzielona z kimś drugim. 
Alphonse de Lamartine 

 
 



 
297. Sztuka jest niezbędna. Gdybym jeszcze tylko wiedział do czego! 
Andre Malraux 

 
298. Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swoich bliskich. 
Łacioskie 

 
299. Dla dobrych śmierd jest zaproszeniem do odpoczynku. Dla złych 
katastrofą.  Św. Ambroży 

 
300. Wartośd ma nie dzieło, lecz działanie. Co się aktualnie czyni, to 
żyje. To co uczynione jest martwe.  Schefer 

 
301. Błogosławiony ten, kto nie mając nic do powiedzenia, nie obleka 
tego w słowa.  Julian Tuwim 

 
302. Smutny święty to żaden święty.  Św. Jan Bosko 

 
303. Gdybyśmy nie mieli wad, nie odczuwalibyśmy takiej radości z 
zauważania ich u innych.  Francis Rochefoucauld 

 
304. Musisz sam poznad swoje wady, gdyż przyjaciele ci o nich nie 
powiedzą, ponieważ nie chcą cię zranid, a twoi nieprzyjaciele, 
ponieważ się z nich cieszą.  Roger Bacon 

 
305. Kto się nauczył słuchad, będzie umiał i rozkazywad.  Solon 

 
306. Wolnośd polega na świadomym i dobrowolnym wyborze dobra. 
ord Acton 

 
307. Wolny jest ten, kto nie został zniewolony przez żadną 
nikczemnośd.  Cyceron 

 
308. Kto patrzy na cudze, ten nie jest zadowolony ze swego. Seneka 



 
309. Kto nienawidzi, ten już przegrał.  Kard. Stefan Wyszyoski 

 
310. Często zło pochodzi ze zbyt wielkiego liczenia się z tym, co świat 
powie.  Urszula Ledóchowska 

 
311. Bardziej żyjemy naszymi pragnieniami niż naszymi czynami. 
Thomas Moore 

 
312. Ciesz się życiem i nie porównuj go z innymi.  Condercet 

 
313. Jeżeli chcesz żyd dla siebie, trzeba abyś żył dla innych.  Seneka 

 
314. Logika jest dobra aby rozumowad, ale nie żyd.  Ullman 

 
315. Młodośd nie jest etapem życia, lecz stanem ducha.  Ullman 

 
316. Nigdy nie patrz skąd przychodzisz, ale dokąd idziesz. Daniel Rops 

 
317. Tempo nadaje smak życiu.  Oskar Wilde 

 
318. Trudno myśled o szlachetności, kiedy myśli się tylko o tym, jak 
zarobid na życie.  Jean Jacques Rousseau 

 
319. Wygodne życie czyni nas nieczułymi na drugiego człowieka. 
Jan XXIII 

 
320. Życie szczęśliwe jest radością z prawdy.  Św. Augustyn 

 
321. Dobrze gra ten, kto oddaje coś czego nie może zatrzymad, aby 
wygrad to, czego nie może przegrad.  J. Elliot 

 
 
 



 
322. Jeśli możesz zaufad drugiemu człowiekowi, umowa jest 
zbyteczna. Jeżeli nie możesz mu zaufad, umowa jest bezużyteczna.   
P. Getty 
 
323.Stopieo, w którym chronimy się przed naszą wrażliwością jest 
miarą naszego lęku i izolacji.   Brene Brown 

 
324.Zamiast siedzied z boku , krytykowad i udzielad rad, musimy 
odważyd się wyjśd do ludzi i pozwolid się zobaczyd. To właśnie jest 
wrażliwośd. To wykazanie się wielką odwagą.  Brene Brown 

 
325. Zaufanie to efekt wrażliwości, który rośnie z czasem i wymaga 
pracy, uwagi oraz pełnego zaangażowania.  Brene Brown 

 
326. Wstyd to niezwykle bolesne uczucie lub przeświadczenie, że 
posiadamy skazę, która sprawia, że nie zasługujemy na miłośd lub 
przynależnośd.  Brene Brown 

 
327. To, kim jesteśmy, uczy dziecko więcej niż to, co mówimy, dlatego 
musimy byd takimi, jakimi chcielibyśmy , aby stały się nasze dzieci.   
Joseph Ch. Pearce 

 
328. Kto się sam z sobą nie pogodzi, temu nikt nie dogodzi. 
Alfred J. Palla  

 
329. Gdy ludzie mówią o Tobie źle, staraj się tak żyd, żeby im nikt nie 
wierzył.  Daniel Boorstin 

 
330. Pieniądze są dobrym sługą, ale złym panem.  Francis Bacon 

 
331. Człowiek, który ufa ludziom, popełni mniej omyłek niż ten, kto im 
nie ufa.  Camillo di Cavour 

 



 
332. Ufnośd w dobrod innych dowodzi własnej dobroci. 
Michel de Montaigne 

 
333. Lepiej czasem byd oszukanym, niż nie ufad ludziom. 
Samuel Johnson  

  
334. Decyzje przychodzą łatwo, jeśli znasz swoje wartości. Roy Disney 

 
335. Dopóki nie przejdziemy przez ogieo doświadczeo, nie dowiemy 
się, ile w nas słomy.  Charles Colton 

 
336. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga i pracuj tak, jakby 
wszystko zależało od ciebie.  John Wesley 

 
337. Cywilizacja zawsze znajduje się w niebezpieczeostwie, gdy, ci, 
którzy nigdy nie nauczyli się wykonywad poleceo , otrzymują prawo 
do kierowania innymi ludźmi.  Biskup Fulton J. Sheen 
 
338. Miłości do garnka nie włożysz, a do sukcesu się nie przytulisz. 
Andrzej Burzyoski 

 
339. Sukces przyjdzie, ale musi Cię zastad przy pracy. 
Andrzej Burzyoski 

 
340. Smutek przychodzi, aby w sercu powiększyd miejsce dla radości. 

 
341. Zwycięstwo kosztem miłości to porażka.  Paul E. Billheimer 

 
342. Bez Boga nie ma absolutnego dobra ani absolutnego zła. 
Josh McDowell 
 
343. Zasady bez relacji prowadza do buntu.  Josh McDowell  

 



 
344. Modlitwa nie może się stad wymówką, aby nic nie robid. 
Wilfredo De Jesus 

 
345. To, kim jesteś, krzyczy tak głośno, że nie słyszę , co mówisz.   
Emerson 

 
346. Nie możemy złamad prawa. Możemy tylko złamad siebie przeciw 
prawu.  Cecil B. deMille 

 
347. Istotne problemy naszego życia nie mogą byd rozwiązane na tym 
samym poziomie myślenia, na jakim byliśmy, kiedy je tworzyliśmy. 
Albert Einstein 

 
348. Zwycięstwa publiczne muszą byd poprzedzone zwycięstwami 
prywatnymi.  Stephen R. Covey 

 
349. Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałośd nie 
jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.  Arystoteles 

 
350. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na 
drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców  Ps 1,1 

 
351. Bad się Pana – znaczy nienawidzid zła;  Przy. 8,13 

 
352. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku; lecz kto opanowuje 
swój język, jest roztropny  Przy. 10,19 

 
353. Nie kard szydercy, aby cię nie znienawidził; kard mądrego, a 
będzie cię miłował.  Przy. 9,8 

 
354. Prostak wierzy każdemu słowu, lecz roztropny zważa na swoje 
kroki.  Przy. 14,15 

 



 
355. Kto gardzi swoim bliźnim, ten grzeszy; lecz szczęśliwy jest ten, 
kto się lituje nad ubogimi.  Przy. 14,21 

 
356. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo 
wywołuje złośd.  Przy. 15,1 

 
357. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni; lecz kto o nim 
rozgłasza, rozłącza przyjaciół.  Przy. 17,9 

 
 
358. Kto oszczędza swych słów, jest rozsądny, a kto zachowuje spokój 
ducha, jest roztropny. Przy. 17,27 
 
359. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, 
gdy zamyka usta.  Przy. 17,28 

 
360. Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwośd nie jest dobra; kto 
śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąd.  Przy. 19,2 

 
361. Bogactwo zjednywa wielu przyjaciół, lecz ubogiego przyjaciel 
opuszcza.  Przy. 19,4 

 
362. Nie trudź się, aby zdobyd bogactwo; zaniechaj takiej mądrości. 
Przy. 23,4 

 
363. Cierpliwością można przekonad sędziego, a łagodny język łamie 
kości.  Przy. 25,15 

 
364. Kto schlebia swojemu przyjacielowi, ten mu zastawia sidła na 
nogi.  Przy. 29,5 

 
365. Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia; a kto 
pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie.  Kazn. 1,18 



 
366. Lepiej jest mied jedną garśd pełną, a przy tym spokój, niż dwie 
garście pełne, a przy tym trud i gonitwę za wiatrem.  Kazn. 4,6 

 
367. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.  Mat. 7,1 

 
368. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądad, a komu wiele 
powierzono, od tego więcej będzie się wymagad.  Łuk. 12,48 
 
369. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weo wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. J. 3,16 

 
370. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na 
tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.  J. 12,25 

 
371. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz 
ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą.  Rzym. 2,13 

 
372. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie 
wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za 
mądrych.  Rzym. 12,16 

 
373. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest 
dobre w oczach wszystkich ludzi.  Rzym. 12,17 

 
374. Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko 
wolno, ale nie wszystko buduje.  I Kor. 10,23 

 
375. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was; 
Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.  Ef. 2,8-9 
 
376. Kto więc umie dobrze czynid, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. 
Jak. 4,17 



 
377.Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu 
zbudowaniu.  Rz 14,19 

 
378.Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza 
przychylnośd niż srebro i złoto.  Prz 22,1 

 
379.Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. 
Prz 16,3 

 
380.Niejeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza 
pokora.  Prz. 18,12 

 
381.Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a 
wszystko inne będzie wam dodane.  Mt. 6,33 

 
382.Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od 
niejednego niebezpieczeostwa.  Prz. 21,23 

 
383. Szczęście może byd zdefiniowane, przynajmniej częściowo, jako 
owoc pragnienia i zdolności poświęcenia tego, czego chcemy teraz, 
dla tego, czego chcemy ostatecznie.  Stephen R. Covey 

 
384. Współzależnośd jest wyborem , którego mogą dokonad tylko 
jednostki niezależne.  Stephen R. Covey 

 
385. Rani nas nie to, co się nam przytrafia, ale nasza reakcja na to. 
Stephen R. Covey 

 
386. Szlachetniej jest oddad się całkowicie jednemu człowiekowi, niż 
pilnie pracowad nad zbawieniem mas.  Dag Hammarskjold 

 
 
 



 
387. Ludzie sukcesu mają nawyk robienia rzeczy, których ci, co w życiu 
osiągają niewiele, robid nie lubią. To nie znaczy, że oni na pewno lubią 
je robid, jednak ich chęd i niechęd podporządkowana jest sile ich celu. 
E. M. Gray 

 
388. Nie musisz byd wielki, by zacząd, ale musisz zacząd , aby byd 
wielki.  Zig Ziglar 

 
389. Jak długo mam czekad na sukces? … Jeśli masz zamiar czekad, to 
możesz się nie doczekad.  Andrzej Burzyoski 

 
390. Sukces – umiejętnośd radzenia sobie z porażkami. 

 
391. Pomoc ubogim oznacza, że jedziesz tam , gdzie jesteś potrzebny, 
ale niemile widziany, i zostajesz, dopóki nie staniesz się mile widziany, 
ale niepotrzebny.  Kevin Conroy 

 
392. Bożki zostaną pokonane nie wtedy, gdy się je usunie, lecz gdy się 
je zastąpi.  Kyle Idleman 

 
393. Nie można w pełni kochad innego stworzenia, dopóki nie 
pokocha się Boga.  C. S. Lewis 

 
394. Odwaga to lęk, który zmówił modlitwę.  Karl Barth 

 
395. Ostateczną miarą człowieka nie jest to, gdzie stoi w momentach 
komfortu i wygody, lecz to, gdzie stoi w momentach wyzwania i 
kontrowersji.  Martin Luter King 

 
396. Dawanie to najwyższy poziom życia.  John C. Maxwell 

 
397. Walka o znaczenie podważy twoje znaczenie. Bill Johnson  
 



 
398. Posiadanie rzeczy nie jest złe, ale bycie posiadanym przez rzeczy 
tak.  Bill Johnson  

 
399. Odwaga to strach, który zaufał Bogu.   27.08.2017 

 
400.Człowiek niedojrzały charakteryzuje się tym, że pragnie umrzed w 
wielkim stylu za sprawę, a dojrzały tym, że pragnie dla niej pokornie 
żyd”  J.D.Salinger „Buszujący w zbożu” 

 
401.Trzy tajemnice sukcesu – zacznij tam, gdzie jesteś, użyj tego, co 
masz i zrób to, co możesz.  Jentezen Franklin „Uwierz, że możesz” 

 
402.Człowiek, który nie popełnia błędów, zazwyczaj nic nie robi. 
William Connor Magee 

 
403.Jednym z najważniejszych czynników powodzenia jest odwaga do 
podejmowania działania.  James A. Worsham 

 
404.Boże, daj nam łaskę przyjęcia z pogodą ducha rzeczy, których nie 
można zmienid, odwagę do zmiany rzeczy, które powinny byd 
zmienione, i mądrośd odróżniania jednych od drugich.  
Reinhold Niebuhr 
 
405.Są dwa rodzaje ludzi, którzy ponoszą porażki : ci, którzy nikogo 
nie słuchają, i ci , którzy słuchają wszystkich!  Jentezen Franklin  

 
406.Sukcesu nie ocenia się po tym, co człowiek osiągnął, lecz po 
przeciwnościach , jakie napotkał, i odwadze , z jaką z nimi walczył” 

 
407.Słowa, które nie przekazują światła Chrystusa, powiększają 
ciemnośd.  Matka Teresa 
 
 



 
408.Nikt nie będzie wiedział, co masz na myśli, mówiąc, że Bóg jest 
miłością, dopóki tego nie pokażesz czynem.  Lawrence Pearsall Jacks 

 
409.Miłośd to nie jest przyzwolenie, akceptacja to nie jest zgoda i 
przebaczenie to nie jest kompromis.  Jerry Cook 

 
410. „Oznaką prawdziwego bogactwa jest to, ile ktoś oddaje 
innym”  T. Hary Eker 
 
411. „Żyjemy dzięki temu, co otrzymujemy, nadajemy 
znaczenie naszemu życiu tym, co dajemy”  Winston Churchill 
 
412. „Nie żyjesz naprawdę , jeśli nigdy nie zrobiłeś czegoś dla 
kogoś, kto ci za to nie zapłacił.”  John Bunyan 
 
413. „Bóg bogaci mnie nie po to , aby podnosid standard 
mojego życia, ale aby podnosid standard mojego dawania.” 
Randy Alcorn 
 
414. „Zarabiaj, ile możesz. Oszczędzaj , ile możesz. Inwestuj, 
ile możesz. Dawaj, ile możesz.”  John Wesley 
 
415. „Nie jest głupcem ten, który oddaje to , czego nie może 
zatrzymad, aby zyskad to, czego nie można stracid.” 
Jim Elliot 
 
416. „Przed ślubem miej oczy szeroko otwarte, a po ślubie je 
przymknij.”  Benjamin Franklin 
 
417. „Lepiej dobrze coś zrobid niż dobrze coś powiedzied.” 
Benjamin Franklin 
 
 



 
418. „Na tym świecie nie istnieje ani szczęście, ani nieszczęście – 
porównujemy tylko stan obecny z tym, w jakim byliśmy. Tylko ten, kto 
doznał najokropniejszych niepowodzeo zdoła odczud najwyższe 
szczęście. Kto chciał umrzed, … , wie, jakim skarbem jest życie. „ 
Aleksander Dumas  „Hrabia Monte Christo” 

 
419. „Jest się takim, jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest 
się takim, jak miejsce, w którym się jest.” 
Zofia Nałkowska „Granica” 

 
420. To konsekwencje zmieniają zachowanie. 
Henry Cloud  „Uzdrawiające zmiany” 

 
421. "Twoje przeznaczenie zależy od tego, w co wierzysz." 
Tony Stoltzfus „Pytania do Jezusa” 
 
422. Wiara przychodzi nie przez wysiłek, ale poddanie się Jezusowi. 
 
423. Pokora to nie myślenie o sobie gorzej, ale mniej. 
 
424. Jeśli chcesz zrobid coś wielkiego, nie rób tego sam, zaangażuj 
innych. 
 
425. Nadzieja to oczekiwanie, wiara to działanie. Wiara jest nadzieją 
w działaniu.  Tony Cribb Niepokonani 2017 

 
426. Twoje zachowanie będzie proporcjonalne do tego w co wierzysz.  

 
427. Ludzie, którzy się boją nie są hojni, bo  boją się uwolnid to co 
mają. Boją się, że im zabraknie. 

 
428. Droga do hojności prowadzi pomiędzy materializmem, a 
ubóstwem.   Robert Morris 



 
429. Nie musisz byd gwiazdą, wystarczy, że będziesz tworzył gwiazdy.  

 
430. Trzeba odwagi, żeby zachowad nadzieję w beznadziejnych 
sytuacjach.  

 
431. Krzywda zniewala, przebaczenie uwalnia. 

 
432. Działanie dla Boga bez Boga jest arogancją. 

 
433. Walka o znaczenie podważy twoje znaczenie. Bill Johnson 
 
434. Wszystko ,co widzę, sprawia że jestem gotów zaufad Stwórcy w 
kwestii czego, nie widzę.   Ralph Waldo Emerson 

 
435. Tam, gdzie jest wielka miłośd, zawsze zdarzają się cuda.         
Willa Cather 

 
436. Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochad.   Matka Teresa 

 
437. Wiem, że Bóg nie obarczy mnie niczym, z czym nie mogłabym 
sobie poradzid. Chciałabym tylko, aby nie ufał mi aż tak bardzo.   
Matka Teresa 
 
438. Jeśli sądzisz, że twoja miłośd do Boga rośnie, a twoja 
miłośd do zagubionych się nie rozwija, to sam się oszukujesz. 
 
439. Ludzie, których najtrudniej kochad najbardziej tego potrzebują. 
„Siła spokoju” 
 
440. Jeśli nie uznamy swojej nędzy, nie pojmiemy wielkości i łaski 
Chrystusa.  Jobst Bittner  „Zasłona milczenia” 
 
 



441. Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.  
Jack Canfield 
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