A Boldogságóra során feldolgozott idézetek

A boldogsághoz nem vezet út.
Az út maga a boldogság.
Buddha /ie.6-4 század között, filozófus/

A boldogság nem más, mint jó egészség és rossz memória.
Albert Schweitzer /Németország, 1875-1965, polihisztor, béke Nobel-díj/

A pokolban is lehet boldog az ember, ha együtt lehet azzal, akit szeret.
Wass Albert /Erdély, 1908-1998, író, költő/

A boldogság különös dolog: ha megosztjuk másokkal, megsokszorozza
önmagát.
Paulo Coelho /Brazília, 1947-, ENSZ békenagykövet, alkimista, író/

Figyeld meg, ha boldog vagy, hogy repül az idő. "Jé, már este van!" Ha pedig
nagyon boldog vagy, akkor az idő nemcsak "repül", de meg is szűnik. Nincs.
Egy olyan dimenzióban vagy, ahol nincsenek órák. Nincs holnap. Tegnap sincs.
"Most" sincs - mert ha már tudod, hogy "most" van, nyomban félni kezdesz,
hogy elmúlik az egész.
Müller Péter /Magyarország, 1936-, író/

Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után,
mint előtte.
Teréz anya /Albánia, 1910-1997, apáca/

Nincs az az orvosság, amely meggyógyítaná azt, amit a boldogság nem tud
meggyógyítani.
Gabriel García Márquez /Columbia, 1927-2014, író/

Nincs nagyobb boldogság, mint ha szeretnek bennünket embertársaink és úgy
találjuk: jelenlétünk hozzájárul ahhoz, hogy jól érezzék magukat.
Charlotte Bronte /Anglia, 1816-1855, író/

Aki boldogtalan nem volt, nem tudja megbecsülni boldogságát.
Petőfi Sándor /Magyarország, 1823-1849, költő/

Legyél azzá, amiért születtél, merd vállalni önmagad, és boldog leszel!
Böjte Csaba /Erdély, 1959-, szerzetes/

Az öröm ott kezdődik, amikor abbahagyod saját boldogságod keresését azért,
hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni.
Michel Quoist /Franciaország, 1818-1897, író/

A boldogság a lábunk előtt hever. Csak le kell hajolni érte.
Erich Maria Remarque / Németország, 1898-1970, író/

Hány boldog pillanatot veszít el az ember, miközben a veszteségeire gondol
csupán?
Hioszi Tatiosz /Görögország, ie.368-289, filozófus/

Tudjátok meg, hogy a boldogság titka a szabadság, a szabadság titka viszont a
bátorság.
Periklész /Görögország, ie.495-429, uralkodó, szónok/

Az ember nem arra született, hogy könnyen (...) elérje a boldogságot! A
boldogság olyan, mint az elvarázsolt szigetek palotái, amelyeknek kapuit
sárkányok őrzik. Harcolni kell érte, hogy meghódítsuk.
Alexandre Dumas /Franciaország, 1802-1870, író/

A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki
másnak is ad belőle.
Hamvas Béla /Magyarország, 1897-1968, filozófus, író/

Arra kell gondolnunk, hogy a boldogság nem a nagy vagyonon alapul, hanem a
lélek jó állapotán.
Arisztotelész /Görögország, ie.387-322, filozófus, tudós/

