Inspirerende spreuken
Geluk
Om echt gelukkig te zijn hebben we alleen maar iets nodig om enthousiast over te zijn.
- Charles Kingsley
Het ware geheim van geluk ligt in oprechte interesse tonen voor elk detail in het dagelijks leven.
- William Morris
Het geluk is in het ogenblik, het ongeluk in de tijd. -Marnix Gijsen
Je bent gelukkig wanneer je ontdekt wat werkelijk noodzakelijk is in je leven, en vol blijdschap afstand
doet van de rest. -Thomas Merton
Een geluk dat je uit een ongeluk kan leren. – Bond Zonder Naam
Niet het geluk maakt je dankbaar, maar dankbaarheid maakt je gelukkig. -Thich Nhat Hanh
Gelukkig worden begint met de vraag: wat houdt mij tegen? -Neale Donald Walsch
Gelach is de zon die de winter van je gezicht verdrijft. –Victor Hugo
De deur van het geluk gaat naar binnen open. -Søren Kierkegaard
Geluk is een tussenstation tussen te weinig en te veel. -Channing Pollock
Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. -Frans Daels
Ouderdom
Als je bedenkt dat de ouderdom zich voedt met de wijsheid, dan span je je er in je jonge jaren voor in
dat jouw ouderdom geen gebrek aan voedsel heeft. - Leonardo da Vinci
Uitdagingen
Zelfs de hoogste torens beginnen bij de grond. -Chinees spreekwoord
Het wordt pas echt een ramp als we onze hoop verliezen. -Dalai Lama
Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. -Chinees spreekwoord
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Ook al zie je jezelf niet als onderdeel van het probleem, je hebt altijd de keuze om onderdeel van de
oplossing te zijn. -Erwin Hartong
Mensen struikelen niet over bergen, maar over molshopen. - Confusius
Wat voor een rups het einde van de wereld is, is voor een vlinder het begin. Bron:omdenken.
Opgeven betekent niet altijd dat je zwak bent. Soms betekent het dat je sterk genoeg bent om iets los
te laten. – auteur onbekend
Veel van onze angsten zijn zo dun als een papieren zakdoekje. 1 moedige stap en je bent er doorheen.
-Brendan Francis
De steen in de weg zit los om jouw aandacht te krijgen. -Peter J. Gomes
Elk verandering begint met een andere manier van kijken. -Olaf Hoensen
Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude,
maar op het realiseren van het nieuwe. –Socrates
Persoonlijke ontwikkeling
Elke relatie is een reflectie van de relatie met jezelf. -Deepak Chopra
Passie vind je niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder
is dan het leven dat je zou kunnen leiden. -Nelson Mandela
Een schildpad weet meer van de weg te vertellen. -Kahlil Gibran
Breng het water om je heen tot rust, om jezelf te kunnen zien. -Sandra Woldering
Als je tot rust komt en al je zorgen laat wegvloeien, zal liefde de lege ruimte vullen. Zo simpel is het.
-Marianne Williamson
We zijn allemaal bezoekers van deze planeet. Onze bedoeling is om te observeren, leren, groeien,
liefhebben en dan terug te keren naar huis. -de Dalai Lama
Ik ben een mens en niets menselijks is mij vreemd.- uitspraak van Terentius
Spanning is wie je denkt te moeten zijn. Ontspanning is wie je bent. -Chinees spreekwoord
Hij die anderen kent heeft kennis, hij die zichzelf kent heeft wijsheid. -Lao Tse
Solidariteit
Een mens kan alles en ik bedoel alles loslaten. Het enige wat je werkelijk hebt, is dat wat je geeft.
-Isabel Allende
Geen daad van vriendelijkheid is ooit verspild. -Aesopus
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Het enige dat we moeten doen om direct hulp te krijgen is vragen. -Sogyal Rinpoche
Levenshouding
Werk alsof je het geld niet nodig hebt, heb lief alsof je nog nooit gekwetst bent en dans alsof
niemand je ziet. - Randall G Leighton
Kijk dat wat er is recht in de ogen. Verder hoef je niets te doen. -Sukumar Shetty
We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar hebben niet allemaal dezelfde horizon. –K.Adenauer
Als je dingen met je hart doet, word je minder moe. -Fred Sterk
Onderschat de waarde van niets doen niet, gewoon meegaan met de dingen, te luisteren naar alle
dingen die je niet kunt horen en je niet druk maken. -Winnie de Poeh
Wanneer ik jou de schuld geef van mijn gevoelens, maak ik mezelf tot slachtoffer. Wanneer ik
verantwoordelijkheid neem voor mijn gevoelens, schep ik kansen voor verandering. - Barry Neil
Kaufman
Als je een gewoonte maakt van het kopen van dingen die je niet nodig hebt,
zal je gauw dingen verkopen die je wel nodig hebt. -Filipijns spreekwoord
Zorg voor ieder moment en je zorgt voor de hele tijd. –Boeddha
Leven is speelsheid… We moeten zo spelen dat we de magie om ons heen weer kunnen ontdekken.
- Flora Colao
Uzelf vastklampen aan kwaadheid is als het oprapen van een heet kooltje met de bedoeling dat naar
iemand anders te gooien; u bent degene die zich brandt. - Gautama Boeddha
Als je ‘s morgens opstaat, bedenk dan wat een voorrecht het is om te leven, te denken, te genieten,
lief te hebben. -Marcus Aurelius
Volg je hart opdat je gezicht een leven lang straalt. -Egyptisch gezegde
God inspecteert je niet op medailles, oorkonden of diploma`s maar op littekens. -Elbert Hubbart
Je leven is de som van de dingen waar je je aandacht aan besteed. -Winfred Gallagher
Levenskunst is niet alleen het doen van belangrijke dingen, maar ook het niet doen van onbelangrijke
dingen. -Olaf Hoensen
Verlies uw geloof niet in de mensheid. De mensheid is een oceaan. Als enkele druppels in de oceaan
vuil zijn, is de oceaan nog niet bevuild. -Ghandi
Als de dag je vriend niet was, is hij je leraar geweest. –auteur onbekend
Ons lichaam is onze tuin, onze wil is de tuinier. -Shakespeare
Men zegt dat we allemaal op zoek zijn naar de betekenis van het leven. Ik denk niet dat het dat is wat
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we werkelijk zoeken. Wat we écht zoeken, denk ik, is het gevoel te hebben dat we leven. -Joseph
Campbell
Toen je vanochtend opstond, keek je toen uit het raam? -J. Krishnamurti
Waarom haast ge u iets te verwijderen dat uw oog pijn doet, terwijl ge wanneer uw ziel door iets
aangetast is, de genezing uitstelt tot volgend jaar. -Horatius
Werk voor dit leven als had je het eeuwige leven. Werk voor het volgend leven als was het vandaag je
laatste levensdag. -Ali Ibn Abu Talib (Het boekje van Soefie Wijsheden, John Baldock)
Liefde en relaties
Snijd niet door wat je kunt ontknopen. –auteur onbekend
Hou je van me omdat ik mooi ben, of ben ik mooi omdat je van me houdt? uit: Liefdeswensen Oxfam,
Novib
Bij een ernstige aanval van optimisme, ramen en deuren wijd open zetten. -Loesje
Als iemand iets van waarde met je deelt, deel het dan ook met anderen.- Chinees gezegde
Als je iemand ontmoet zonder glimlach, schenk hem dan de jouwe. - Lao Tse
Elke glimlach die gij uitzendt keert weer tot u terug. -Indische Wijsheid (Bronnen van Indische
Wijsheid, Gedachten en bloemen)
Algemeen
Niet alles wat telbaar is telt, en niet alles wat telt is telbaar. - Albert Einstein
Wat uit het hart komt, vraagt geen perfectie. -Afrikaans spreekwoord
De pruimenbloesem geeft zijn geur ook aan de hand die hem breekt. -Boeddhistisch gezegde

Karma is een onwrikbare wet
van absolute Liefde,
Rechtvaardigheid en Genade.
- Sir Edwin Arnold
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Wanneer je een bezielde wens uit, gaan er talrijke deuren open.
Zelfs deuren waarvan je het bestaan nog niet kent.
- Arnout Visscher

De echte ontdekker is niet degene die nieuwe landen vindt, maar degene die met nieuwe ogen kijkt.
- Marcel Prous

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Vertaling: De toekomst behoort aan degene die geloven in de schoonheid van hun dromen.
- Eleanor Roosevelt

Verwarring is de poort naar een nieuw inzicht.
- R. Bandler

Wie liefheeft, vraagt niet meer naar de zin van het leven
- Charles Dollfus

Ieder mens is de architect van zijn eigen lot.
- Appius Caecus

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is niets vergeleken met wat in ons ligt.
- Oliver Wendell Holmes

De sleutel tot geluk is dromen hebben. De sleutel tot succes is die dromen waar maken.
- James Allen

Laat je verbeelding je leidraad zijn in het leven, en niet je geschiedenis.
- Stephen Covey
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Wacht niet op de perfecte gelegenheid om te beginnen. Beginnen maakt de gelegenheid perfect.
- Alan Cohen
INTELLIGENTIE
Niet omdat je denkt alles te weten zonder twijfelen
maar eerder omdat je twijfelt aan alles dat je denkt te weten.
Bron onbekend

Intelligence is what happens when curiosity and knowledge have too much to drink and end up in a
strange bed with pounding headaches and no clothes.
Vertaling: Intelligentie is wat gebeurd wanneer nieuwsgierigheid en kennis teveel gedronken hebben
en in een vreemd bed belanden met bonkende kopppijn en zonder kleren aan.
- Anoniem
Wil een verstandig mens gelukkig zijn, dan moet hij zijn verstand leren relativeren.
- Kamagurka
Er zijn maar twee manieren
om ons leven te leven.
De een is alsof niets een wonder is.
De ander is alsof alles een wonder is.
- Albert Einstein

All things are subject to interpretation; whichever interpretation prevails at a given time
is a function of power and not truth.
Vrije vertaling: Alle dingen zijn onderworpen aan interpretatie; elke interpretatie dat op een bepaald
ogenblik zegeviert is bij gratie van macht en niet bij gratie van waarheid.
-Friedrich Nietzsche

Hou van me wanneer ik het het minst verdien, want dan heb ik het het hardst nodig.
-Zweeds gezegde
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Fouten zie je dun als de liefde groot is.
- Phil Bosmans

Falen is niet fout, maar een stap in de richting van de ontmoeting met jezelf.
-Paulo Coelho

Before you judge me try hard to love me.
Vertaling: Doe hard je best om me graag te zien, vóór je over me oordeelt.
-Michael Jackson

Vertaling: Je bent niet een druppel in de oceaan. Je bent de volledige oceaan, in een druppel. –Rumi

De mislukking ligt bij de verwachtingen van de anderen.
- Auteur onbekend

Geloof niet alles wat je denkt. Volg je hart, want dat klopt.
- Auteur onbekend
God whispers to us in our pleasures, speaks to us in our conscience, but shouts in our pains: It is His
megaphone to rouse a deaf world.
Vrije vertaling: God fluistert naar ons in onze geneugten, spreekt tot ons via ons bewustzijn, maar
roept tot ons in onze pijnen: het is Zijn megafoon om een dove wereld te wekken.
-C.S. Lewis

When someone is going through a storm, your silent presence is more powerful than
a million, empty words.
-Thema Davis
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Hij die een vraag stelt, is een dwaas voor vijf minuten;
hij die geen vraag stelt blijft een dwaas voor altijd.
-Chinees gezegde

Wie buiten zichzelf zoekt, droomt; wie in zichzelf zoekt, wordt wakker.
-Carl Jung

Wijsheid is de kunst per ongeluk de waarheid te zeggen.
- Tim Krabbé

Een gouden regel: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’
* Boeddhisme: 'Krenk anderen niet op manieren die ge zelf als pijnlijk zoudt ervaren.'
(Udanavarga 5: 1)
* Christendom: 'Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet
en de profeten'. (Matteüs 7: 12)
* Confucianisme: 'Doe anderen niet aan wat ge zelf niet aangenaam zoudt vinden.Dan zal er geen
wrok jegens u heersen, noch in de familie of de staat.' (Analecten 12:2)
* Hindoeïsme: 'Zie hier de optelsom der plichten: doe anderen niets waarvan ge niet wilt dat zij het u
zouden doen.' (Mahabharata 5: 1517)
* Islam: 'Voorzeker, niemand onder u is een gelovige voordat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor
zichzelf verlangt.' (Soenna)
* Jodendom: 'Wat u onaangenaam is, doe dat ook niet uw medemens aan. Dit is de gehele Wet; de
rest is alleen commentaar.' (Talmoed, sjabbat 3id)
* Taoïsme: 'Zie het profijt van uw naaste als uw eigen profijt, en het verlies van uw naaste als uw
eigen verlies.' (Tai shang Kan Yin P'ien).
* Zoroastrisme:'.. dat karakter alleen goed is, als u ervan afziet anderen iets aan te doen wat niet
goed is voor uzelf.' ( Dadisten- I-dinik 94: 5)
Bron: http://www.flowyoursoul.com/96805571

Geïnteresseerd in nog meer parallelle uitspraken uit het Christendom en het Boeddhisme? Lees dan
het boek ‘Jezus & Boeddha. De verrassende overeenkomsten in hun uitspraken’ of surf voor een
interessante selectie eens naar de volgende pagina:
http://www.arendlandman.nl/2012/05/jezus-boeddha-de-verrassende-overeenkomsten-in-hun-uitsprakenboek-met-parallelle-teksten-uit-het-christendom-en-het-boeddhisme-van-prof-marcus-borg-christelijke-enboeddhistische-wijsheden-en/
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Bron figuur: http://www.harryhiker.com/poster.gif

God is the mind that imagines physical reality. We are each like a cell in that mind.
Vertaling: God is de geest dat de fysische realiteit verbeeldt. Wij zijn ieder als een cel in die geest.
- Peter Shepherd
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Problemen zijn Gods middelen om spirituele spieren te kweken.
– Anthony Robbins

Vrije vertaling: Wees sterk genoeg om alleen te staan, wees jezelf genoeg om apart te staan, maar
wees wijs genoeg om samen te staan wanneer de tijd is gekomen.

A flower does not think of competing to the flower next to it. It just blooms.
Vrije vertaling: Een bloem wedijvert niet met de bloem naast zich. Het bloeit gewoon.
-Zen Shin Talks

The best teachers are those who show you where to look, but don’t tell you what to see.
Vrije vertaling: De beste leerkrachten zijn degene die je tonen waar je te kijken, niet wat je moet zien.
-Alexandra K. Trenfor

Ik wil zingen zoals vogels zingen, zonder erover na te denken wie er luistert en wat ze ervan vinden.
- Rumi
God has no religion.
-Mathma Gandhi

Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping.
-Aristoteles

Liefde is op weg zijn naar jezelf te vinden in elkaar.
-Toon Hermans
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Je pijn is het breken van de schaal, die je inzicht omsluit.
-Kahlil Gibran

Enkel langs het pad van de nacht kan men de morgenschemering bereiken.
-Kahlil Gibran

Wees niet bang eenzaamheid te ontmoeten.
Het is een uitstekende mogelijkheid om bevriend te raken met jezelf.
-Tibetaans gezegde

Als ik met open ogen de wereld inkijk, word ik groot,
Als ik met dichte ogen de blik naar binnen richt, nog groter.
-Hazrat Inayat Khan

Vertaling prent 1:
Je hoeft je gedachten niet te controleren: je moet gewoon stoppen met ze jou te laten besturen.
Vertaling prent 2: Alles wat je ooit wou, ligt aan de andere kant van de angst.
Vertaling prent 3: Advies van een boom: sta hoog en trots, steek je nek uit, herinner je wortels, drink
voldoende water, wees tevreden met jouw natuurlijke schoonheid en geniet van het uitzicht
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De poging, niet het slagen, geeft voldoening. Uit alle macht proberen, is slagen op alle fronten
- Gandhi

Een mens heeft twee oren en een mond, om twee keer zoveel te luisteren als te praten.
-Zeno

Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel.
- Hermann Hesse

Het doel van alle ervaring is de werkelijke waarde der dingen te ontdekken.
-Krishnamurti

Het doel van het leven is een doelgericht leven.
– Robert Sharma

Geef een mens een vis en hij eet één dag, leer een mens vissen en hij eet een leven lang.
- Chinees spreekwoord

De traan werkt als een lens. Zij leert ons dingen zien die ons anders zouden ontgaan.
-Paul Celan (Roemeens dichter)

Zingen is een reflectie van de ziel.
- René Kollo

Je kunt niet tegengaan dat de vogels van het verdriet komen overvliegen, maar je kunt wel
voorkomen dat ze nesten in je haar maken.
-Chinese wijsheid
Om ver te geraken moet je beginnen met een kleine stap. En dit eerste stapje
is de belangrijkste op je reis.
– Krishnamurti

Alles wat je in de wereld ziet, is het resultaat van hoe je erover denkt
–Neale Donald Walsch

Iemands mening over jou hoeft niet jouw realiteit te worden
– Les Brown
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Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.
– Buddha

Je bent hier niet om uit te zoeken wat fout is aan jezelf en om dat te
herstellen, maar je bent hier om te ontdekken wat goed aan je is
en om dat uit te dragen.
– Michael Bernard Beckwith

We zien dingen niet zoals ze zijn, we zien ze zoals wij zijn.
– De Talmoed

Wees als een postzegel. Laat niet los voordat je je bestemming hebt bereikt.
– Josh Billings

Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos.
-Moeder Teresa

Iedereen kan meeleven met het verdriet van een vriend, maar er is een heel nobele natuur
nodig om met het succes van een vriend mee te leven.
-O. Wilde

Maak zichtbaar wat, zonder jou, wellicht nooit gezien zou worden.
-Robert Bresson

If you can dream it you can do it.
Vrije vertaling: Als je het kan dromen, kan je het doen.
-Walt Disney

Er is geen zekerheid op deze aarde. Er zijn alleen kansen.
Douglas MacArthur

God verbergt dingen door ze vlak bij je te zetten.
-Ralph Waldo Emerson

Of je nu denkt het te kunnen of denkt het niet te kunnen, je hebt altijd
gelijk
– Henry Ford
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Als we alles deden wat we echt kunnen doen, zouden we onszelf letterlijk
verbijsteren.
– Thomas Edison

Het leven is niets dan een experiment. Hoe meer je experimenteert, hoe beter.
-Ralph Waldo Emerson

Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
-Plato

Het bezit van materiële rijkdom zonder innerlijke vrede is zoals sterven van
dorst bij een zwembeurt in de vijver.
– Yogananda

Jij bent de beste jij. En je zal altijd de tweede beste andere zijn.
– Leo Buscaglia

Het maakt niet uit wat je doet. Wat belangrijk is hoe je het doet. Op je
eigen manier en met je eigen visie. Dan zal alles wat je aanraakt in goud
veranderen.
– Osho

Je kan geen probleem oplossen met dezelfde geestesgesteldheid die het
veroorzaakt heeft.
– Albert Einstein

De kunst van te leven is thuis te zijn alsof men op reis is.
-Godfried Bomans

Leven is het meervoud van lef.
-Loesje

Verbeelding is het oog van de ziel.
- Joseph Joubert
Wees zuiver en helder; want jij bent het raam waardoor je naar de wereld kijkt.
-George Bernard Shaw

Durf te beginnen aan de langste reis in een mensenleven: van je hoofd naar je hart.
-David Hodges, trappist van de abdij op Caldey Island
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Hoop, is het geloof dat het goed komt. Liefde, is het vertrouwen dat het goed is.
- A. Barendrecht

De sterkste liefde is die welke zijn eigen zwakte kan laten zien.
-Paulo Coelho

Een oogopslag, een glimlach, een passend woord: zo ontstaat liefde.
-Chinees spreekwoord

De wereld is als een spiegel. Kijk je boos, dan kijkt hij boos terug.
Glimlach je, dan glimlacht hij terug.
-Engels spreekwoord

In deze wereld zal haat nooit beëindigd worden door haat, maar door liefde; dit is een
eeuwige waarheid.
-Boeddha

Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten
met het verbeteren van de wereld.
- Anne Frank
Geluk bestaat uit drie dingen: iets om van te houden, iets om te doen en
iets om op te hopen.
-Chinees gezegde

De taal is de mensen gegeven om zijn gedachten te verbergen.
- Molière

Er is slechts één weg naar het geluk en dat is ophouden met je zorgen te maken
over dingen waar je geen invloed op hebt.
- Epictetus

Er bestaat geen enkele reden om niet gelukkig te zijn, maar we bedenken wel
duizenden excuses.
-Alberto del Niente al Nada
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Geluk moet je in je schoot laten vallen; maar zorg er wel voor dat je schoot in de
juiste richting staat.
-Boeddhistische spreuk

BRONNEN
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http://www.citaten.net/
http://www.citatenverzameling.com/
http://inspirationalquotesb.blogspot.be/
http://www.spiritum.nl/wijsheden-spreuken/
http://www.trans4mind.com/quotes/quotes-spiritual.html
http://soulpancake.com/
http://www.arendlandman.nl/category/citaten-quotes-spreuken/
http://www.arendlandman.nl/2014/03/citaten-groeien-spreuken-bloeien-aforismen-quotesen-oneliners-groei-en-bloei/
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