frases filosóficas

FRASES FILOSÓFICAS
O que você sabe não tem valor algum; o que tem valor é o que você faz, com o que você sabe
(Kung Fu).

Se compreenderes, as coisas são como são; se não compreenderes, as coisas são como são
(Princípio esotérico).

( 1 Coríntios 10,23) Tudo é permitido, mas nem tudo convêm. Tudo é permitido, mas nem
tudo edifica.(1 Coríntios 10,23).

A nossa felicidade depende de nós mesmos. (Aristóteles)

A música limpa a alma do pó da nossa vida diária. (Berthold Auerbach)

Conhecimento é poder. (Francis Bacon)
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Já não me preocupa ser um grande artista da conversação. Simplesmente procuro saber
escutar bem. Me dei conta de que as pessoas que sabem escutar são bem acolhidas onde
vão. (Frank Bettger)

As pessoas tomam caminhos diferentes em busca da felicidade e da satisfação. O fato de que
o caminho de alguém não coincida com o seu não quer dizer que vocês se perderam. (H.
Jackson Browne)

Um homem pode equivocar-se muitas vezes, mas não se converte em um fracasso até que
comece a culpar uma terceira pessoa de seus próprios erros. (John Burroughs)

Lembre-se, hoje é o dia de amanhã que tanto lhe preocupava ontem. (Dale Carnegie)

Sentir dor é inevitável. Sofrer é opcional. (M. Kathleen Casey)
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Quem pergunta permanece ignorante durante somente cinco minutos, mas quem não pergunta
será um ignorante para sempre. (provérbio chinês)

O mau nunca é bom até que aconteça o pior. (provérbio dinamarquês)

A imaginação é mais importante que o conhecimento. (Albert Einstein)

Nenhum número de experiências, por muitas que sejam, poderão provar que tenho razão. Mas
será suficiente uma só experiência para demonstrar que estou equivocado. (Albert Einstein)

Um pequeno tropeço pode impedir uma grande queda. (provérbio inglês)

Não fracassei. Encontrei 10.000 soluções que não funcionam. (Benjamin Franklin)
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Nunca conheci um homem tão ignorante que fosse impossível aprender algo dele. (Galileo
Galilei)

Se acreditas em tudo o que lês, melhor não ler. (provérbio japonês)

Prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam porque me corrompem.
(Santo Agostinho).
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