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♦ Uvedom si, že šťastie sa nezakladá na majetku, moci a sláve, ale na vzťahoch k ľuďom, ktorých 

máš rád a vážiš si ich. 
♦ Neboj sa problémov. Ukrývajú sa za nimi veľké príležitosti. 
♦ Nespaľuj mosty. Budeš prekvapený, koľkokrát musíš prekročiť tú istú rieku. 
♦ Každý človek, s ktorým sa stretneš, vie niečo, čo ty nevieš. Nauč sa to od neho. 
♦ Buď pripravený. Nikdy nebudeš mať druhú príležitosť urobiť dobrý prvý dojem. 
♦ Nikdy sa nevzdávaj nádeje na záchranu niekoho. Zázraky sa dejú každý deň. 
♦ Nikdy nepremárni príležitosť povedať niekomu, že ho  máš rád. 
♦ Pozoruj východ slnka aspoň raz za rok. 
♦ Rob viac ako od teba očakávajú. 
♦ Buď tam, kde ťa ľudia potrebujú. 
♦ Kupuj hodnotné knihy, aj keď by si ich nikdy nečítal. 
♦ Nauč sa vyrábať niečo pekné vlastnými rukami. 
♦ Vždy maj na dohľad niečo krásne, aj keby to bola iba sedmokráska v miske na puding. 
♦ Vyber si zamestnanie v súlade s tvojimi zásadami. 
♦ Nikdy nekritizuj osoby, ktoré ti určujú výšku mzdy. 
♦ Ak si v zamestnaní nešťastný, odíď. 
♦ Prečítaj si znovu obľúbenú knihu. 
♦ Ak sa dostaneš do závažných zdravotných problémov, zisti si diagnózu aspoň u troch lekárov. 
♦ Nenechaj sa zastrašiť lekármi a sestrami. Aj keď si v nemocnici, stále je to tvoje telo. 
♦ Staň sa pre niekoho hrdinom. 
♦ Vždy prijmi podávanú ruku. 
♦ Nečakaj, že ti peniaze prinesú šťastie. 
♦ Mysli na veľké veci, ale teš sa z drobností. 
♦ Snaž sa byľ výborný, nie dokonalý. 
♦ Neber nikdy nikomu nádej, môže to byť posledné čo má. 
♦ Never ľuďom, ktorí od teba vyžadujú čestné slovo. 
♦ Pros v modlitbách nie o veci, ale o múdrosť a odvahu. 
♦ Nikdy nepodceňuj silu láskavého slova a skutku. 
♦ Zlepši svoj výkon iným spôsobom myslenia. 
♦ Neplytvaj bezstarostne časom alebo slovami. Ani jedno sa nedá zobrať späť. 
♦ Buď vďačný za to, čo máš. 
♦ Buď statočný. A aj keď nie si, aspoň to predstieraj. Rozdiel nikto nespozná. 
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