Nem azért felejtünk el játszani, mert
megöregszünk, hanem attól
öregszünk meg, hogy elfelejtünk
játszani.
(Georg Bernard Shaw)

Mindig van valami, amiért hálásak
lehetünk.”
(Charles Dickens)

Ahogy az ember öregszik, úgy ébred
rá, milyen gyorsan rohan az idő, s
csak arra érdemes időt szánni, ami a
lelkünket felüdíti, mások életét
könnyebbé teszi.
(Robert Lawson)

A fiatalság mércéje nem az életkor,
hanem a szellem és a lélek állapota:
az akarat- és képzelőerő, az érzelmek
intenzitása, a jókedv és a kalandvágy
győzelme a közönyön.
(Albert Schweitzer)

Nem az évek száma, hanem a
mindennapok öröme, boldogsága
teszi széppé
és teljessé az életünket.
(‘Kortalanul’ mottója)

S mindenért hálát adhatok.
Derűs napok, borús napok,
Örömök, szenvedések,
Mindet azért adod, hogy cél felé
segítsen.
Mindenért hálaéneket mondhatok.
Mert a minden,
az minden!
(Túrmezei Erzsébet)

Ha élvezni akarjuk valaha is az életet, annak most van itt az ideje. Mindig a mai nap kell, hogy legyen
életünk legcsodálatosabb napja.”
(Thomas Dreier)

Arra születtél, hogy ajándék legyél.
(Böjte Csaba)

Nem tudom, mit tartogat a jövő, de
azt tudom, hogy ki tartja kezében a
jövőt.
(E. Stanley Jones)

A szeretet körülvesz.
A mi feladatunk észrevenni és
elfogadni.
(Hornyák A.)

Biztos vagyok abban, hogy sem
távolság, sem halál, avagy távollét,
szét nem választhatja azokat, kiket
egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.
(Szent Bernát)

A vidám szív a legjobb orvosság.
(Biblia)

Gyakorold az életben, amiért
imádkozol, és Isten még bőségesebben megadja azt neked.
(E.B. Pusey)

Minden cselekedeteddel a jövő
magvait veted el.
(Kínai mondás)

Az ember lelke akkor öregszik meg,
mikor mosolyog azon, amin valaha
sírt, és nevet azon, amiért valamikor
a fogát csikorgatta.
(Móra Ferenc)

Élvezd a kis dolgokat! Egy nap
vissza fogsz tekinteni és rájössz,
hogy azok voltak a nagy dolgok.
(R. Brault )

Az ember lelke az Úrtól kapott
mécses.
(Biblia)

A barát ismeri a szívemben lévő dalt,
és eldúdolja nekem, amikor kezdem
felejteni.
(Donna Roberts)

Isten nem ígért nekünk könnyű
utazást, de megígérte, hogy
biztonságban utazhatunk.
(William C. Miller)
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