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ДУХОВНИ БРАНУВАЊА

Колку бргу истекува времето на животот,понекогаш мислиме дека стои.
****

Понекгаш времето е универзален именител на сите вредности, дури и оние работи кои
ги сметаме за неважни и невредни.
****
Како што постои изгревот (младоста),така доаѓа и залезот (староста) на сонцето
(животот).
****
Кога сте ги изгубиле забите и самите сте свесни што значи храната како компонента на
здравјето, но секако сте задоцниле во вашиот пример.
****
Нашата сила, нашата животна енергија, на која и боговите и се восхитуваат, не се наоѓа
во нас и не барајте ја во нас. Таа се наоѓа во нашето окружуванје: нашиот сопатник
партнер, средина, сонцето, месечината, нашиот корен, или во нешто што уште не сме
го спознале и се уште сметаме дека не е значајно за нас и нашиот живот.
****
Не е многу значајно колку богатство ќе наследиш или создадеш во животот,позначајно
е колку ќе успееш да го сочуваш едното или другото.
*****
Колку се годините значајни можете да процените по староста на виното. Ве лаже секој
што вели дека годините не се важни.Тие се поважни отколку што можете да
претпоставите.
****
Не е животот секогаш весел,затоа е интересен и непредвидлив.
****

Само кога лагата служи да ја појасни вистината и овозможува да се стигне до неа,
тогаш е оправдана.
****
Секоја грешка во животот има нематеријална и материјална цена, прашање е кога
преовладува првата, а кога втората.
****
Колку едноставен може да биде животот. Негова оска на вртење е смртта. Колку
побавно се вртите толку подалеку сте од неа и обратно.
****
Колку побргу ја трошите енергијата, толку побргу ви тече времето. Ако успеете да ја
контролирате енергијата што ја поседувате го контролирате не само вашето време туку
и вашиот живот.
****
Воздухот, водата, сончевата светлина и храната се четирите основни алки на моторот
наречен ”живот”.
****
За величината и квалитетот на животот сте свесни тогаш,кога ќе ја погледнете смртта
во очите.
****
Колку многу време е кондензирано во толку малку зборови на мудроста.
****
Мудроста,здравјето и честа не се купуваат. Во нив треба да се инвенстира секојдневно
и цел живот, а понекогаш се губат и за секунда.
****
Не секое молчење претставува мудрост. Тоа понекогаш претставува прикривање на
вистината, а некогаш незнаење.
****
Секој ум има свој капацитет, како што секое тело има свои физички граници и сили на
издржливост.
****

Колку подлабоко загазувате, толку потешко ќе се вратите на површината.
****
Сонцето не заоѓа за да изгрее, туку местоположбата на земјата се менува спрема него.
****
Историјата на печалбарството се повторува, но со одредени модификации.
****
Колку сте духовно посиромашни, толку сте поалчни кон материјалните вредности.
Хармонијата е висок степен на рамнотежа на душата, додека медитацијата е највисок.
****
Телото можеш, но душата не обидувај се да ја силуваш, ќе се судриш со неизмерна
сила и величина.
****
Никогаш не обидувајте се некого да промените. Затоа што, можеби, ќе ви бидат
потребни 20-50 години, а да не успеете во тоа. Дајте му непосреден пример, така ќе
успеете барем малку.
****
Ако продуктивниот човек е корисен не само за себе туку и за општеството,
непродуктивниот не е корисен ниту за себе ниту за општеството.
****
Ако трудот го создал човекот, мрзеливоста го уништува.
****
Да живееш-значи да дејствуваш постојано, дури и кога спиеш.
****
Детето е сведок на љубовта, човекот на животот, а неговите дела се сведоштво за
човештвото.

****
Најдобар менаџер е оној чијшто профит се зголемува и кога тој спие.

****
Доколку човек не оди напред, сигурно е дека ретко стои во место, значи тој секогаш се
движи,па и во спротивна насока, понекојпат и свесно.
****
Доколку човекот нема развиен инстикт или визија тешко е дека ќе му помогнат сите
компаси, направи и пари на светот.
****
Како секоја жива материја,секој човек има своја точка на вриење, топење, ладење, па и
своја специфижна тежина и густина.
Вистината ја има мајголемата предност пред лагата. Колку е постара, толку е
поквалитетна.
****
Чекор по чекор и ете го новиот квалитет, капка по капка-езеро.
****
Кога љубиш, пожелно е да одржуваш рамнотежа, зашто околку вас е амбис.
****
Со пари можеш да купиш верност, лојалност и љубов само кога купуваш куче.
****
Возете со мала брзина низ чжвотот и секогаш ќе стигнете навреме на целта. Секогаш е
потребно да брзате полека.
****
Доколку не можете да ги присилите луѓето околу вас да не ве оборуваат, тогаш
обидете се да не ве интересира што тие зборуваат за вас.
****
Да се совладаш себе си - тоа е најголемата победа во животот.
****
Само духовно изграден, духовно богат и духовно силен човек му припаѓа на својот
народ и човештвото.

****
Да го совладаш во себе животинското, потребни се многу човечки жртви и
самооткажувања.
****
Себижноста е производ на егото, а несебичноста на душата.

