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Hiç unutulmayacak yüz anne
yüzüdür.Hz.MUHAMMED (SAV)
Kimse sana senden iyi
öðüt veremez. CICERO
Küçük kafalar insanlarý, orta
kafalar olaylarý, büyük kafalar
fikirleri konuþur. HYMAN G.RICOVER

Ýnsanlarýn yaptýðý sahte paralar kadar,
paralarýn yaptýðý sahte insanlarda vardýr.
S.J.HARRIS
Her zaman doðruyu söyle;
ne dediðini hatýrlamak zorunda kalmazsýn.
MARK TWAIN
Mal cimride, silah korkaklarda,
karar da zayýflarda olursa düzen
bozuktur.Hz.EBUBEKÝR
Her þey üstüne üstüne geliyorsa,
belki de sen ters gidiyorsundur. FRANSIZ ATASÖZÜ
Muhabbet ve merhamet insanlýðýn ;
hiddet ve þehvet de hayvanlarýn
sýfatlarýdýr. MEVLANA
Nezaket insana para kazandýrmaz
ama her þeyi satýn alýr.L.MONTAIGNE
Olum olmasaydý onu icat etmek
zorunda kalýrdýk.VOLTAIRE
Tomurcuk derdinde olmayan aðaç
odundur.NECIP FAZIL KISAKUREK
Tuzaða saçtýðýn taneler cömertlik
sayýlmaz ki. MEVLANA
Ucuz adam pahalý mal satmaz.
O.F.SAHSUVAR
Uyanýk bir tek adam, uyuyan
binlerce kiþiden daha kuvvetlidir. S.CARNOT
Yasalarýn bittiði yerde
zulüm baþlar. LORD CHATHAM
Zenginlik gübredir. Yalnýzca
saçýldýðýnda yararlý olur.ÇÝN ATASÖZÜ
Herkesin bakmadýðý yönden
bak dünyaya. MEVLANA
Hiç bir suçlu kendi yargýcýndan
http://www.tomaraselalefm.com

Joomla TR!

Oluþturma: 27 May, 2018, 08:14

Tomaraselalefm.com

kurtulamaz. TWENALIS
Hiç kimse kendinde olandan
fazlasýný veremez. J.LOCKE
Dürüstlük en iyi siyasettir.
-----JAPON ATASÖZÜ
Denizi sev, ama kýyýda dur
.....GEORGE HERBERT
Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.....ATASÖZÜ
Dostun attýðý tas bas yarmaz
......ATASÖZÜ
Her kanat denizi aþamaz.
MEVLANA
Her þey üstüne üstüne geliyorsa,
belki de sen ters gidiyorsundur.
FRANSIZ ATASÖZÜ
Kar yaza kalmaz, yeþil güze kalmaz.
DEDE KORKUT
Karanlýða söveceðine kalk bir mum yak. KONFUCYUS
Kargalar ötmeye baþlayýnca bülbüller susar. MEVLANA
Küçük insanlarýn büyük gururlarý olur. VOLTAIRE
Ucuz adam pahalý mal satmaz.
O.F.SAHSUVAR
Uyanýk bir tek adam, uyuyan binlerce kiþiden daha kuvvetlidir.
S.CARNOT
Yasalarýn bittiði yerde zulüm baþlar.
LORD CHATHAM
Ne yoksuldur sabrý olmayanlar.
W.SHAKESPEARE
Sonuçlarý deðil, baþlangýçlarý deðiþtirmek gerekir. ALAIN
Kötü yasalar, zulmün en berbat þeklidir. E.BURKE
Kötülüðe engel olmak da iyiliktir.
BALZAC
Savaþý sonunda zafer olduðu için seviyorum. ALPARSLAN
Savaþta dövüþenlerden çok kaçanlar olur. S.LAGERLOF
Sen deðiþtiðinde, talihin de deðiþir. PORTEKÝZ ATASÖZÜ
Sormaz ki bilsin, bilmez ki sorsun.
TÜRK ATASÖZÜ
---------------------------------------------------------------------------------Farkýnda olmayabilirsin ama %100 doðru:
1. Bu dünyada uðrunda ölebileceðin en az iki kiþi vardýr.
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2. En azýndan 15 kiþi öyle ya da böyle seni seviyordur.
3. Herhangi birinin senden nefret edebilmesinin tek sebebei,
aslýnda sadece senin gibi olmak istemesidir.
4. Senden gelecek bir gülümseme bazýlarýna mutluluk getirebilir,
o senden hoþlanmasa bile.
5. Her gece, BÝRÝSÝ uykuya dalmadan önce seni düþünüyor.
6. Birisi için dünyalara bedelsin.
7. Çok özel ve teksin.
8. Varlýðýný bile bilmediðin biri seni seviyor.
9. Hayatýndaki en büyük hatayý yaptýðýn zamanda bile, ondan hayýrlý birþey çýkar.
10. Ne zaman dünya sana sýrtýný dönmüþ gibi hissedersen, dön ve bir daha bak.
11. Her zaman aldýðýn iltifatlarý hatýrla. Kaba sözlerin hepsini unut.
12.Ýyi arkadaþlar yýldýzlar gibidir, onlarý her zaman göremeyebilirsin ama orada olduklarýný bilirsin.

http://www.tomaraselalefm.com

Joomla TR!

Oluþturma: 27 May, 2018, 08:14

