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Svaka godina je puna trenutaka.
Najlepše pamtimo one
koje ispunimo ljubavlju.

Neka ova mala knjiga
ispuni ljubavlju svaki tvoj trenutak.



Izaberi lepo

da bi lepo izabralo tebe.





Navikni se na dobro.



Ako ti ugase svetlo,
ti blistaj iznutra.
Bolje je i jedno malo svetlo,
nego mrkli mrak.





Istina je tamo
gde je srce puno,

a glava bistra.







Kad svake nedelje uradiš nešto
što do tada nikada nisi,
shvatiš da u životu možeš sve.



Nasmeši se.
Znaš da možeš.







Veliki ljudi znaju
da uživaju
u malim stvarima.



Koje će boje biti tvoj svet,
zavisi od nivoa ljubavi

kojom nijansiraš svaki svoj dan.







Posveti se sebi,
tvoji bližnji to zaslužuju.



Ima puno načina
da pokažeš ljubav.
Ali nekada je jedan topli zagljaj
sasvim dovoljan.







Ne moraš
ništa.

A možeš
sve.



Neka tvoj mali svet
uvek čine veliki ljudi.





Kad porasteš budi dete.







Kad odrediš svoju dozu lepog,
ona počne jasnije dozirati
sve ostalo u tebi i oko tebe.



Veruj u sebe,
drugi se možda neće uvek setiti.







Možeš otići na kraj sveta,
a da ne pronađeš sebe.
A možeš jednostavno,
pogledati u sebe i
shvatiti da tvoj svet
granica nema.



Kaži sebi
odmah:

LEPO MI JE.





Zadovoljan čovek se
savršeno igra

svojom nesavršenošću.







Lakše je biti prazan,
nego potpun. Biti potpun,
iziskuje dobru nameru i
malo truda. A biti prazan ne
traži od tebe ništa, osim da
prazan i ostaneš.



Hvala ti što si tu.
Reci sebi.
I reci prvom do sebe.







Šta duša
govori,
to oči
odaju.



Ljubav ti je kao more.
Duboka i neistražena.

Širokih vidika.
I mirna i nemirna.





Svi ljudi su srećni.
Samo ima onih koji sebi
ne dozvoljavaju da u to poveruju.







Utišaj se!
I oslušni šta tišina

ima danas da ti kaže.



Što je život jednostavniji,
to sreća dobija više mesta

da dođe do izražaja.





Stvarno je uvek sve u redu.
Samo ti nestrpljenje

ne dozvoljava da
uvek u to i poveruješ.







Kada oko tebe
svi viču,
pusti da tišina
u tebi govori.



Reči koje izgovaraš,
utiču na tvoje zdravlje,
ali i na zdrave odnose sa drugima.







Zadovoljstvo ti dolazi,
kad oslobodiš prostor koji je
ispunjavalo nezadovoljstvo.





Najlepše je kad je
svega dovoljno, a ničeg previše.



Vidik ti je širok
taman onoliko
koliko ti je
um otvoren,
a srce veliko.







Svakog dana,
zagrli nekog snažno
i nasmej se na sav glas.



Čitaj
između
redova,
tamo je
sve

zapisano.







Volim te.
Ponavljaj sebi stalno.
Volim te.
Ponavljaj svima oko sebe.



Nije važno šta je bilo juče.
Važno je da da danas znaš
da sutra možeš sve.







Vraćanje u ravnotežu
nije trenutak.
To je svakodnevna igra
koja se zove život.



Oboji svet svojim bojama.
Oblikuj dan, po svojoj meri.







Umesto da se boriš protiv,
biće korisnije da se zalažeš za.



Voli one čije ponašanje
te neće terati
da ne voliš sebe.
Pročitaj ponovo!
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