Doe wat er gedaan moet worden. Als het kan met plezier.
Een tevreden mens is een gelukkig mens.
Wil wat is, en creëer wat je wilt.
Als het kan, wees dan vriendelijk. Het kan altijd.
Mooi he, alles. (Loesje)
Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Ieder mens wil liefde geven, helpen, iets betekenen voor anderen.
Feedback en begrip zijn de wonderolie van goede samenwerking.
Wat niet kan
hoeft ook niet.
Ieders schaduw verdwijnt
als er genoeg warm licht op schijnt.
Doe het te doene
rust er in uit
en geniet ervan.

Overal zit wel iets in.
Ook in het tegendeel van deze bewering.
Liefde leidt tot kennis.
Kennis leidt tot liefde.
Mag je fouten maken?
Waar gaat het in het leven
werkelijk om?
Een probleem is
het verschil tussen wens en werkelijkheid.
Iemand vergeven is
een geschenk aan jezelf.
Als je beter luistert naar je angst dan naar je verlangen,
kom je niet vooruit.
Idealen zijn pleisters op de wonden van de werkelijkheid
– en daar is niks mis mee.
Leg anderen niets op.
Geef mogelijkheden in overweging.

Vat de koe bij de horens:
het geeft voldoening
en bespaart tijd.
Het midden is duurzamer
dan de uitersten.
Maak er vandaag
een leuke dag van.
Zie het goede:
van jezelf
van anderen
van de wereld.
De beste manier om gelukkig te worden is
om gelukkig te zijn. (Hans Knibbe)
Elke criticus is
een goedbedoelende waarschuwer
met een menselijk verlangen.
Keuzes geven
ruimte voor groei.

Als je iemand aankijkt die je meestal irriteert, bedenk dan dat die
persoon ook door God is geschapen. Uiteindelijk zal de intensiteit van
negatieve gevoelens afnemen. (Dalaï Lama)
Echte vrijheid is
leven zonder specifieke verwachting.
(Neale D. Walsch)
Leven is een schepping,
geen ontdekking.
Geluk is
het samenvallen van de werkelijkheid met je wens
– of andersom.
Heb moed.
Doorvoel je verlies.
Accepteer de werkelijkheid
– en je bent vrij.
De meeste fouten
halveer je
door ze te onderkennen.

