


„P!ijm"te odpov"dnost za Vá# $ivot.
 V"zte, $e jste to Vy, kdo Vás dostane tam, 

kam chcete. Nikdo jin% to neud"lá.“ 

Les Brown



„Problémy jsou tím, co !iní "ivot zajímav#m 
a jejich p$ekonávání je tím,
 co !iní "ivot smyslupln#m.“ 

Joshua J. Marine



„!ití je nejvzácn"j#í v"cí na zemi.
 V"t#ina lidí jen existuje.“

Oscar Wilde



„!t"stí si nelze p#ivlastnit,
 získat, nebo ztratit.

 !t"stí je duchovní pro$itek, 
$ít ka$dou minutu v%lásce, milosti a vd"&nosti.“ 

Denis Waitley



„Jsem vd!"n# v$em, kte%í mi %ekli NE. 
Díky nim jsem to toti& zvládl sám.“ 

Albert Einstein



„Sn!te si sv"j vlastní sen. 
Nebo si Vás najme n!kdo jin#, 

abyste snili ten jeho.“  
Farrah Gray



„Jediná v!c, která stojí 
mezi Vámi a Va"ím snem, 

je v#le zkusit to, a víra, 
$e je to mo$né.“ 

  
Joel Brown



„První láska je los, kter! 
nevyhrává, ale cel! "ivot 
si pamatuje# jeho $íslo.“ 

Émile Zola



„A! Ti bude v !ivot" nejh#$, 
oto% se ke slunci a v&echny 

stíny padnou za tebe.“ 

John Lennon



„Nejv!t"ím "t!stím #lov!ka je, 
kdy$ m%$e $ít pro to, 

za# by byl ochoten zem&ít.“ 

Honoré De Balzac



„P!ítel je "lov#k,
 kter$ zná melodii Tvého srdce, 

kter$ Ti ji p!edzpívá, 
kdy% ji zapomene&.“ 

 Albert Einstein



„Jsem n!"n#, jsem krut#, 
ale jsem "ivot. Plá$e%? 

I v slzách je síla. Tak jdi a "ij.“ 

John Lennon



„P!átelství je slunce, co nikdy nezapadá.“ 



„!t"stí je jako slunce: 
Usm"je se na nás, ale pak zapadne.“  

Italské p#ísloví



„Obracej se ke slunci, ne ke stínu.“ 

Friedrich Nietzsche



„Láska dovede pohnout
 sluncem i hv!zdami.“ 

Dante Alighieri



„Smutek se rozpt!lí s v!chodem slunce. 
Je jako mlha.“
Ernest Hemingway



„Abys osv!tloval sv!tlem jiné, 
musí" nosit slunce v sob!.“

Romain Rolland



„V ka!dém "lov#ku je slunce, 
jenom je nechat plát…“

Sókratés



„Um!ní a láska p"sobí 
jako slunce - probouzí energii.“

Maxim Gorkij



„Dokonce i ta nejtemn!j"í noc 
skon#í a vyjde slunce.“ 

Victor Hugo



„T!i v"ci dlouho neutají#: 
Slunce, m"síc a pravdu.“ 

 Buddha



„!ijete jenom jednou. 
Tak by to m"la b#t zábava.“

Coco Chanel



„Mít rád je víc, ne! milovat.“ 
William Shakespeare



„!ivot se nepí"e, 
#ivot se #ije.“$

Josef %apek



„Cestovat znamená !ít.“ 
Hans Christian Andersen



„!"astn# $ivot stavíme 
na du%evním klidu.“

Cicero



!ijeme jen jednou, 
a proto bychom m"li s ka#dou minutou 

na$eho #ivota zacházet, 
jako by byla poslední.

 Pokud chcete cestovat, cestujte. 
Pokud je Va$í náplní #ivota práce, pracujte. 

Ale v#dy, proto#e chcete a baví Vás to.
 Není nic hor$ího, ne# pl%tvat &as &inností,

 kterou nechcete d"lat,
 na míst", kde nechcete b%t, 

s lidmi, které nemáte rádi.
Tato kniha byla inspirována #ivotem na Bali, 

místem, které nám zm"nilo #ivot.

Michal a Zuzka  


