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INIMENE

Rõõm, mida me valmistame meile armsatele inimestele,
peegeldub meile tagasi mitte nõrgenedes, nagu peegeldused
tavaliselt, vaid muutub veelgi säravamaks.
VICTOR HUGO

Et kõik inimesed on võrdsed, on tees,
millega tavalistel aegadel ei ole kunagi nõustunud
ükski terve mõistusega olend.
ALDOUS LEONARD HUXLEY

Ohtlik on alahinnata inimest, kes end üle hindab.
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Inimene, kes on teinud vea ega paranda seda,
teeb juba teise vea.
KONFUTSIUS

Sellel, kes ei mõista iseenda tähendust,
pole tihti isiklikku väärikust.
FJODOR DOSTOJEVSKI

Üks peamisi inimsoo nõrkusi on keskmise inimese
liiga lähedane tutvus sõnaga „võimatu”.
NAPOLÉON HILL

Väheste võimetega inimeste puhul tähendab tagasihoidlikkus
ausust, andekate puhul aga silmakirjalikkust.
ARTHUR SCHOPENHAUER

Osa inimesi on nagu äike – panevad pidevalt puusse.
HEIKI RAUDLA
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Kolm inimest võivad saladust hoida,
kui kaks neist on surnud.
BENJAMIN FRANKLIN

Ma ei salli jõudeolekut. On hea tunne,
kui saad kasulik olla.
GEORGE R . R . MARTIN

Ma pean lugu vaid nendest, kes minuga võitlevad,
kuid ma ei kavatse neid taluda.
CHARLES DE GAULLE

Meil pole midagi karta peale hirmu enda.
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Läbi pimeduse võib jõuda valguse kätte.
J . R . R . TOLKIEN

Ta oli tähelepanelik juurdleja –
liivatera märkas ta alati varem kui maja.
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG

Me pole sündinud selleks, et hoida oma positsioone.
Samuti pole me loodud täiuslikuks. Me oleme loodud triivima
selles maailmas, mis meie jalge all pidevalt muutub.
SUSAN JEFFERS

Kohelge inimesi sellistena, nagu nad peaksid olema,
ja te aitate neil saada selleks, kes nad on suutelised olema.
JOHANN WOLFGANG GOETHE
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Mida paremini ma inimesi tunnen, seda vähem ma
neilt ootan, ja ma olen nüüd valmis pidama kedagi tubliks
meheks vähemate nõuete täitmisel kui varemini.
SAMUEL JOHNSON

Alati võib olla lahke inimeste vastu,
kellest üldse ei hoolita.
OSCAR WILDE

Mina otsustasin nii, sest ma olen sõltumatu,
valitsen end ise ja mind kutsutakse presidendiks.
LECH WA Ł ESA

Kui sa püüad tappa üht osa endast, tapad sa kõik.
GEORGE R . R . MARTIN

Ärge püüdke õppida lähemalt tundma inimesi,
kes teile meeldivad, kui te tahate,
et nad teile ka edaspidi meeldiksid.
JACK WHITE

Inimese peale, kes on viidud nii kaugele, et ta ei karda
isegi paista naeruväärne, võib sama palju loota
kui kurjategija peale.
STEFAN ZWEIG

Rahvast on palju, inimesi vähe.
DIOGENES

Inimene püüab arunappusest kasvatada
teist iseenda sarnaseks.
JOHANN WOLFGANG GOETHE
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Kõige kiirem ja kindlam viis endale varandus
kokku ajada on lasta inimestel arvata,
et neil on kasulik sulle head teha.
JEAN DE LA BRUYÈRE

Mida ka ei räägitaks, õnneliku inimese kõige õnnelikum
hetk on see, kui ta uinub, ning õnnetu inimese
kõige õnnetum hetk on see, kui ta ärkab.
ARTHUR SCHOPENHAUER

Mida suurem on isiksus,
seda suurem on vari tema selja taga.
SHAWN SEDERBERG

Inimesed oskavad suurepäraselt hoida saladusi,
mida nad ei tea.
WINSTON CHURCHILL

Inimsugu on viga. Ilma temata oleks Universum
võrratult kaunim.
MARK TWAIN

Tähtis on alati meeles pidada,
et me ise meelitame ümbritsevaid inimesi
oma ellu ja nad mängivad neid rolle,
mille meie neile oleme määranud.
ANATOLI NEKRASSOV

Vahel on tegemist nii mandunud inimestega,
et nad kuulavad sind ainult siis,
kui sa neid sõimad.
GEORGE BERNARD SHAW
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On kahte liiki idioote: seksuaalmaniakid,
kes tahavad endale kas või tükikest minu aluspesust,
ja eriti kõrge moraaliga inimesed, kes soovivad,
et ma käiksin põrgu.
MADONNA

Kõige ohtlikumad kurjategijad kannavad ülikondi ja lipse,
mitte tätoveeringuid.
KARL LOTTE

Vene inimesel on kaks probleemi:
kuidas töötada reedeni ja mitte surra enne esmaspäeva.
IVAN VALERJOV

Inimene leiutas edasiminekuks tööriistad.
Ainult et juba esiisade ajast saati on inimesele
tööriistaks teine inimene.
STANIS Ł AW JERZY LEC

Inimesed, kes ei oska olla vaimukad,
püüavad olla siirad ja südamlikud.
GEORGE ELIOT

Inimene olla tähendab kõige eest vastutada.
A NTOINE DE SAINT - EXUPÉRY

Ma soovin vaid üht: olla inimene.
Seda on väga palju ja väga vähe, kuid mulle näib,
et siiski rohkem, kui olla kommunist,
rassist või liberaaldemokraat.
CZES Ł AW MIŁOSZ
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