– Ако нешто желиш, можеш и да оствариш. Потребно је само да
се сетиш да на време кренеш и неког уз пут не заборавиш.
– Бити фин и није нека новост. Све што желим мени да се деси,
чинићу и другима
– Волети себе и свет око себе значи живети пуним плућима и
живети срећно.
– Гради, као зидар, добре односе са свима око себе.
– Другарство није обавезно, али је лепо када пружену руку неко
прихвати

- Ђубре бацам где му је и место, да на лепој, плавој, планети
не буде тесно.
– Е, баш хоћу да сам добар/добра!
– Живот је драгоцен, и дрвету, и лептиру, и мачету, и човеку.
Све што се роди треба и да живи – као и ти. Зато свако јутро
слави живот.
– Здрав живот је права ствар. Здраво се храниш, редовно
вежбаш, хигијену одржаваш, своја пријатељства негујеш и дуг
живот ћеш да имаш.
– Изволи, извини, искреност, идеја – како добре речи на „И“!

– Јак загрљај брише све сузе

– Када се каже реч „ Извини“, постанеш бољи и лепши

– Пронаћи лепоту у свету који нас окружује чини нас срећнима

– Љубазност је врлина која не кошта ништа, али пуно вреди
– Молим је лепа реч. Када је кажемо осетимо блаженство, зар
не?

– Награду волимо да добијемо, али за њу треба да се
потрудимо. Сваки пут када постигнеш неки успех, попнеш се на
степеницу више, пређеш неку нову препреку, не чекај награду
од других – можеш и себе да наградиш
– Њој или њему, све једно, ако ми нешто значи, поклонићу део
себе јер то је поклон највећи.
– Осмех не кошта ништа, али пуно значи. Дан је лепши када са
осмехом почне, а када се осмех подели, човек постаје лепши.
– Поклонити нешто то је лепа ствар. Највреднији поклони се
не купују. Искрена осећања и доброта не коштају ништа, али су
највреднији поклони.
– Списак речи које почињу са „рад“ је велики. Рад је све што
нас чини свакога дана бољима.

– Сто је место где се храна једе. За столом се лепо седи,
прибором се правилно служи, ..., то се рано научи, а знање
примењује целог живота
– Толеранција није реч већ начин живота
– Ћуп од злата свако има, само не зна где да га тражи. Дубоко
је скривен у сваком од нас, пунимо га свакога дана чинећи
добра дела.
– Ухвати ритам! Знати плесати је одлика лепо васпитаних
људи. Зато заплеши!
– Facebook сви знамо шта је. Кад поставите неку новост (слику,
текст, видео) ваши пријатељи (а понекад и цео свет) може то
да види. Правила лепог понашања важе и на овом месту, не
заборави.

– Хвала није тешко рећи. Хвала је једна од чаробних и лепих
речи. Реч „хвала“ је моћна реч која усрећи и нас и друге.
– Циљ је само део пута. Када стигнемо до њега, треба
наставити даље јер тамо нас чека следећи. Сваким освајањем
циља, постајемо бољи. Али опрезно! Бирамо циљеве које ће и
нас и све око нас чинити срећнима.
– Чаробан је и чудесан овај свет! Чувај га. Читај. Буди свој, буди
ЧОВЕК.
–„Џентлмен је онај ко не зна шта жели да буде, али зна шта би
требало да буде.“ (Мураками, „Норвешка шума“)
– Шалити се и смејати је здрава храна која се ни не пије ни не
једе, али нас нахрани.

