
 

 

"Οι φίλοι είναι η συγνώμη του Θεού προς τους ανθρώπους για τις σχέσεις" ( Χιου 

Κίνγκσμιλ) 

 

Το πιστοποιητικό γέννησής  σου, δείχνει πως γεννήθηκες. 

Το πιστοποιητικό θανάτου σου, δείχνει πως πέθανες. 

Το φωτογραφικό σου άλμπουμ δείχνει πως έχεις ζήσει! 

     

Να είσαι πιο καλοσυνάτος και επιεικής απ' ότι χρειάζεται και να θυμάσαι ότι ο κάθε 

ένας που συναντάς πολεμά κάποιο είδος  δικής του μάχης 

       

Μια κοφτερή γλώσσα μπορεί να  κόψει το δικό σου λαρύγγι 

 

Αν θέλεις να δεις τα όνειρά σου να πραγματοποιούνται, δεν πρέπει να 

παρακοιμάσαι... 

 

Από όλα τα πράγματα που φοράς, το ύφος σου είναι το πιο σημαντικό. 

 

Η καλύτερη βιταμίνη για να κάνεις φίλους.......... Β1. 

 

Η ευτυχία στη ζωή σου εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών σου. 

 

Αυτό που θα σε βαραίνει πάντα πιο πολύ θα είναι το γινάτι σου... 

 

Ένα πράγμα που μπορείς να δώσεις και να εξακολουθείς να το κρατάς... είναι ο λόγος 

σου. 

 

Τα πιο ηχηρά ψέματα είναι αυτά που λέμε στον εαυτό μας. 

 

Αν δεν έχεις τη γενναιότητα ν' αρχίσεις, έχεις ήδη τελειώσει.  

 

Ένα πράγμα που δεν μπορείς να ανακυκλώσεις είναι ο σπαταλημένος χρόνος. 

 

Οι ιδέες δεν δουλεύουν χωρίς εσένα... 

 

Το μυαλό σου είναι σαν το αλεξίπτωτο... Δουλεύει μόνο όταν είναι ανοικτό. 

 

Το κυνήγι της ευτυχίας είναι κυνηγητό μιας ολόκληρης Ζωής!  

 

Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις αυτό για το οποίο προοριζόσουν. 

 

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να ξυπνάς τύψεις και λύπες... Αγάπα αυτούς  που σου 

φέρονται σωστά... Ξέχνα τις πίκρες που σου χαρίζουν οι άλλοι.  Πίστεψε ότι όλα όσα 

συμβαίνουν, συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Αν σου δοθεί δεύτερη ευκαιρία άρπαξέ 

την με τα δύο χέρια. Κανείς δεν είπε ότι η ζωή είναι εύκολη υπόθεση, απλά σου 

υποσχέθηκαν πως αξίζει τον κόπο. 

 

Οι φίλοι είναι σαν τα μπαλόνια : όταν τα αφήσεις να φύγουν πιθανότατα να μην τα 

πάρεις ποτέ πίσω.  Μερικές φορές η ζωή μας και τα προβλήματά μας, μας 



απορροφούν τόσο που δεν τους αντιλαμβανόμαστε να απομακρύνονται και τους 

επιτρέπουμε να πετάξουν μακριά μας.  Μερικές φορές αναλωνόμαστε τόσο στο ποιος 

έχει δίκιο που ξεχνάμε τι είναι σωστό και τι όχι... Μερικές φορές απλά δεν 

αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά είναι η αληθινή φιλία, πριν είναι πολύ αργά.  

      

       

 

 


