
"Om een positieve actie te bekomen, 
moeten we een positieve visie creëren."

– Dalai Lama



“Jijzelf vormt het geheel van ervaringen, van wat je hebt gehoord
en gezien, geroken en wat er tegen jou is gezegd geweest. Het zit

allemaal in jou. Alles beïnvloedt één ieder van ons. Daarom
probeer ik van elke ervaring, een positieve ervaring te maken."

- Maya Angelou



‘’Als iemand vol vertrouwen in de richting van zijn dromen gaat
en het leven durft te leven dat hij zich heeft voorstelt, zal hij een

succes hebben dat hij nooit had verwacht."

- Henry David Thoreau



“Een positief iets is beter dan een negatief niets."

- Elbert Hubbard



‘’Je hebt in het leven maar een talent nodig: 
het talent om je droom te vinden."

- Jacques Brel



‘’Zonder gemeenschap is er geen bevrijding."

- Audre Lorde 



"De diversiteit in de menselijke familie zou de oorzaak moeten
zijn van liefde en harmonie, net zoals in muziek waar veel
verschillende noten samenvloeien in het maken van een 

perfect akkoord."

- Abdu'l-Bahá



‘’Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen
muren en anderen windmolens."

- Chinees gezegde 



‘’Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen."

– Gertruide Beese



’Een wijde blik verruimt het denken."

- Loesje



Alles wat in je leven veranderde is mogelijk gebleken omdat je
een eerste stap zette. En een tweede."

- ILiveGreen 



Samen komen is een begin; samenblijven is vooruitgang;
samenwerken is succes."

- Henry Ford



"Ik ben omdat we zijn."

- Ubuntu



‘’De mogelijkheden van wat we denken en doen zijn beperkt door
wat we niet zien. En omdat we niet zien wat we niet zien, is er

niets dat we kunnen doen tot we inzien hoe wat we niet zien ons
denken en doen vormt."

– Ronald Laing



‘’Empathie gaat over het vinden van echo's van iemand 
anders in jezelf."

–  Mohsin Hamid



‘’Laten we onze harten vullen met onze eigen compassie – voor
onszelf en voor alle levende wezens.’’

- Tich Nath Hanh  

https://spiritueleteksten.nl/geen-categorie/het-wonder-van-mindfulness-de-klassieke-meditatiegids-van-thich-nhat-hanh/


Je bent zo mooi anders. Niet meer of minder anders. Maar zo
mooi anders.’’

- Loesje



"De wereld is beter af als we ons met elkaar verbinden.’’

– ILiveGreen



"Alles waar je ogen van gaan sprankelen, moet je doen."

–  De Geluksvogel



‘’Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen
ligt je roeping."

- Aristoteles



‘’Als je iets wilt, spant de hele wereld samen om je daarbij 
te helpen."

- Paulo Coelho



‘’Wil je snel gaan, ga alleen. Wil je verder komen, ga samen."

– Keniaans gezegde 



‘’Er gaat niets boven het terugkeren naar een plaats die
ongewijzigd blijft om vervolgens te ondervinden 

dat jijzelf veranderd bent."

– Nelson Mandela
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