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MYŚLI POMOCNE W ŻYCIU
−
−
−
−

Wiara jest podstawą tego, czego pragniemy, dowodem rzeczy niewidzialnych.
Dobry przykład jest najlepszym kazaniem.
Każda dobra myśl jest modlitwą.

To, o co się modlimy, nie zawsze jest najlepsze dla naszego dobra; zarówno „nie”,
jak i „tak”, może być odpowiedzią.
− Jeśli się martwisz, to czemu się modlisz? Jeśli się modlisz, to czemu się martwisz?

− Nikogo nie jest łatwiej oszukać niż samego siebie.
− Największą wadą jest nie widzieć wad w samym sobie.
− Cokolwiek dobrego mogę zrobić, jakąkolwiek uprzejmość okazać, zrobię to
natychmiast, nie odwlekając ani odkładając na później, ponieważ minione dni,
okazje nigdy już nie powrócą.
− Choć teraz problemy wydają się beznadziejne, pamiętajcie: to także przeminie.
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Żyj w zgodzie z samym sobą, a będziesz żyć w zgodzie z innymi.
Lęk, śmiertelna choroba duszy, jest wrogiem postępu.
Przez modlitwy osiąga się więcej, niż świat zdolny jest pojąć.
Wiedza postępuje krok po kroku − bądźmy cierpliwi.
Z Bogiem jesteś zawsze w większości.

Biedni są ci, którym brakuje cierpliwości. Czyż rany nie goją się stopniowo,
powoli?
− Wiedza człowieka nigdy nie może przekraczać jego doświadczenia.

−
−
−
−

Najgorsze do przetrwania są te nieszczęścia, które się nigdy nie ziszczają.
Postęp jest jedynym dowodem życia.
Człowiek, który robi niewiele błędów, niewiele też osiąga.

Miłość jest to: zrozumienie, zgoda, czułość. Chęć panowania i posiadania nie jest
miłością.
− Im częściej działamy i myślimy uczciwie, tym silniejszy staje się nawyk
uczciwości.
− Zadania, które nas czekają, nigdy nie są większe od mocy wewnątrz nas samych.
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Tysiącmilowa podróż zaczyna się jednym krokiem.
Rani „nieobecnego” ten, kto kłóci się z pijanym (pijany jest nieobecny).
Al-Anon jest bliskim krewnym pomysłowości: jedno i drugie zrodziła konieczność.
Jeżeli czujesz, że twoje życie jest puste, postaraj się je czymś wypełnić.
Nieszczęściem wielu z nas jest to, że w czasie próby przestajemy próbować.
Wystrzegaj się nieczułego sumienia i kamiennego serca.
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