Kochaj naturę, ziemię Ojczystą.
Odziedziczyłeś ją po swoich przodkach, pożyczyłeś ją od swoich dzieci.
Wewnątrz każdego człowieka trwa walka złego wilka z dobrym.
Zawsze wygrywa ten wilk, którego karmisz.
Dobry człowiek widzi dobre znaki.
Dopóki każdy człowiek nie zazna spokoju w swojej duszy, pokój między narodami niemożliwy.
Nie wierz starym ludziom, którzy mówią, że śmierć za młodu jest wyróżnieniem.
Biały człowiek ma nad sobą za dużo kierowników. Dlaczego bierzecie siłą to, czego nie potraficie zdobyć
miłością?
Dziecko jest gościem w twoim domu. Nakarm, naucz i puść wolno.
Ten, kto milczy, wie dwa razy więcej niż gaduła.
Nie można obudzić człowieka, który udaje, że śpi.
Wiedza jest schowana w każdej rzeczy. Kiedyś cały świat był biblioteką. Jedno „weź” jest lepsze od dwóch
„dam”.
Dobrze powiedziane słowo jest lepsze od celnie rzuconej siekiery.
Niech mój wróg będzie silny i groźny. Jeśli go pokonam, nie będę odczuwał wstydu.
Aby usłyszeć siebie, potrzebujemy milczących dni.
Kiedy urodziłeś się, płakałeś, a świat się cieszył. Żyj tak, abyś umierając się cieszył, a świat płakał.
Dąż do mądrości, nie do wiedzy. Wiedza — to przeszłość. Mądrość — przyszłością.
Nie chcemy kościołów, ponieważ nauczą nas sporów o Bogu.
Nie idź za mną — możliwe, że nie poprowadzę cię. Nie idź przede mną — możliwe, że nie pójdę za tobą.
Idź obok, a zostaniemy jedną całością.
Zanim osądzisz innych, popatrz na ślady własnych mokasynów
Ojczyzna to miejsce, w którym jest ci dobrze. Jeśli masz coś do powiedzenia, podnieś się, aby cię
zauważono.
Nie zawsze przyjaciel jest przyjacielem, a wróg — wrogiem.
Nawet martwa ryba potrafi płynąć z prądem.
Kiedy przywiązujesz konia do słupa, chyba nie liczysz, że nabierze sił?
Człowiek powinien sam przygotować swoje strzały.
Wszystko na tej ziemi ma swój cel, każda choroba — panaceum na nią, a każdy człowiek — przeznaczenie.
Ropucha nie wypija stawu, w którym mieszka.
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a nie będę mógł zapamiętać. Zaangażuj mnie do działania, a
zrozumiem.
Dopiero gdy zostanie ścięte ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zatruta, a ostatnia ryba złapana, człowiek
odkryje, że nie naje się pieniędzmi.
Jeśli spodobał wam się tekst „Kochaj naturę” ( http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?
title=Kochaj_natur%C4%99 ) i chcecie się jakoś odwdzięczyć, udostępnijcie go u siebie na
Facebooku, oraz innych portalach .
Plik pdf: http://www.zawodowy-polak.pl/KochajNature.pdf
Powyższe przełożone na Legalne Prawo tu: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm pliki oznaczone na
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