
100 
ĮDOMIŲ MINČIŲ 

KIEKVIENAI 
DIENAI



Jūs tylūs ir nedrąsūs 
atėjote tėvelių lydimi. 

Ar čia seniai raides 
pirmąsias rašėt, o 

žodžiai buvo sunkūs ir 
kreivi… ar čia seniai 

Jums niekas nerūpėjo, 
tik krėst išdaigas, 
sprukt iš pamokų… 

koridoriais švaistytis 
tarsi vėjas, palydint 
viską vaikišku juoku…

prieš akis - skaičius 
100 dienų (kažkokia 
nežinia), o tada – ką
daryt, kur pasukt, ką
nuspręst?
Mes norim palinkėti 
Jums, gražių gyvenimo 
akimirkų, nuostabių
dienų, niekada 
nepamirškit 
mokyklos, atsiminkit 
ją kaip šviesų savo 
gyvenimo spindulėlį...



1.
“išsilavinimas yra
turtas, kuris bus 
su tavimi, kad ir
kur tu beeitum.”

2.
“Niekada

nepalikite rytojuj
to, ką galite

padaryti
šiandien.”



3.
“Nėra svarbu, ar

tai, kuo tikime, yra
tiesa. Svarbu, kuo

tikėjimas mus
paverčia.”

4.
“Laikas- didysis

mokytojas.”



5.
“Matyti galima tik 

širdimi,tai, kas 
svarbiausia, 

nematoma akimis.”

6.
“Nelaimingas

tas, kuris
niekuo netiki.”



7.
“Elgesys – tai 

veidrodis, kuriame 
visi rodome savo 

veidą.”

8.
“Tai, kas 

silpniesiems 
atrodo kliūtis, 

stipriesiems yra 
akmenys 

pasilypėti.”



9.
“Viskas laiku 

ateina tiems, kurie 
moka laukti.”

10.
“Jeigu uždarysite 

duris visoms 
klaidoms, tiesa 

liks už durų.”



11.
“Reikia daug

išgyventi, kad
taptum žmogumi.”

12.
“Didžiausią garbę
pasiekia ne tas, 

kuris niekada
nesuklumpa, bet 

tas, kuris
suklupęs pakyla.”



13.
“Gyvenimas –

kalnas, į kurį kopi 
ilgai, o nusileidi

greitai.”

14.
“Tas, kuris žino, 
kada kovoti, o 

kada ne, bus 
nugalėtojas.”



15.
“Gera taisyklė, kai 
žodžiai paprasti, o 

jų prasmė gili.”

16.
“Būti žmogumi – tai 
kaip tik ir reiškia
būti atsakingam.”



17.
“Vienintelis

dalykas, 
neleidžiantis

gyvenime gauti to, 
ko norite,-tai 

pasiteisinimai.”

18.
“Jūsų gyvenimo

muzika daug
geriau skambės

atliekama
pasitelkus visų

savo gabumų
pirštus. ”



19.
“Jei viliatės

nugyventi prasmingą
ir didžių darbų

kupiną gyvenimą, 
nepamirškite, kad iš

pradžių reikia
pasodinti sėklas.”

20.
“Neužmirkšk

daryto to, kas 
neįmanoma, kad
siektum tai, kas 

įmanoma.”



21.
“Gyvenimas visada 
yra laukimas tos 

valandos, kai 
ateitis priklausys 

tik nuo tavo 
ryžtingų veiksmų“

22.
“Niekada negalima 

atsisakyti 
svajonių! Svajonės 
maitina mūsų sielą, 

kaip maistas 
maitina mūsų

kūną.”



23.
“Nėra didesnio 

nugalėtojo už tą, 
kuris sugebėjo 
nugalėti save 

patį.”

24.
“Gyvenimas pats 
savaime nėra nei 

gėris, nei blogis, o 
tik jų buveinė; 
koks jis bus, 

priklausys nuo 
mūsų pačių.”



25.
“Mūsų didžiausia 

silpnybė –
nepakankamas 

užsispyrimas. Jei 
nori, kad pasisektų
– visuomet bandyk 
dar vieną kartą.”

26.
“Naujų vandenynų

neatrasi, jei bijosi 
paleist iš akiračio 

gimtąjį krantą. ”



27.
“Tikėkite, kad 
galite, ir pusė
kelio jau bus 

įveikta.”

28.
“Pernelyg daug 

kas iš mūsų
neįgyvendina savo 

svajonių, 
paprasčiausiai dėl 
to, kad leidžiame 

baimei mus 
nugalėti.”



29.
“Nevertinkite 
dienos pagal 

derlių, kurį pavyko 
nuimti, vertinkite 
ją pagal tai, ką

pavyko pasodinti.”

30.
“Viso savo 

kūrybingumo 
neišnaudosite. kuo 

daugiau jo 
naudosite, tuo 
daugiau jo ir 

turėsite.”



31.
“Žmogus, kuris 

niekada neklydo, 
vadinasi, niekada 

nebandė nieko 
naujo.”

32.
“Apribojimai 

gyvena tik mūsų
mintyse. Bet jei 

išnaudojame savo 
vaizduotę, 

galimybės tampa 
neaprėpiamomis.”



33.
“Jei palankios 

galimybės 
nesibeldžia -

pastatyk duris .”

34.
“Sėkmė neateina

pas tave... tu eini
pas ją.”



35.
“Pažinti pačiam 
save – štai kur 

mokslų mokslas.”

36.
“Sunkiausi mokslai –
gyvenimo mokykloje: 

niekada nežinai, 
kurioje klasėje esi ir 

kada kitas 
egzaminas. Tu net 
nusirašyti negali, 
todėl, kad niekas 

neturi antro – tokio 
paties – varianto.”



37.
“Kelią pažinsi 

geriau, juo 
keliaudamas negu 
tyrinėdamas visus 

pasaulio 
žemėlapius.”

38.
“Patyrimas– tai 

mokykla, kurioje 
pamokos kainuoja 
brangiai, bet tai 

vienintelė
mokykla, kurioje 
galima išmokti.”



39.
“Laimingas žmogus, 

turįs potraukį
tyrinėti! Dar 

laimingesnis, tas, 
kuris mokslu gali 

išvaduoti protą
nuo iliuzijų, o sielą

– nuo tuštybės;”

40.
“išmokti tėra 

vienintelis būdas-
veikiant. ”



41.
“Yra tik du būdai 
gyventi. Vienas –

galvoti, jog 
stebuklų nebūna. 
Kitas – galvoti, 
jog viskas yra 

stebuklas.”

42.
“Brangink savo 

vizijas ir 
svajones, kaip 

Savo sielos 
kūrinius, kaip Savo 

didžiausių
laimėjimų planą.”



43.
“Kiekvienas žmogus
– istorija. Tereikia
rasti raktą, kaip

ją atrakinti..”

44.
“Žmonija 

formuojasi tik 
kolektyve: vienas 
žmogus niekada 

neužauga, –
žmogus augina 

žmogų.”



45.
“Tūkstančio mylių
kelionė prasideda 
mažu žingsneliu.”

46.
“Jei lauksi 

idealaus meto, 
niekada 

nepajudėsi iš 
vietos; žengti 

pirmam žingsniui 
reikia krislelio 

beprotybės.”



47.
“Gyvenimas yra 
panašus į kodinę

spyną; Jūsų
uždavinys surasti 
teisingus skaičius 
ir teisingą jų eilės 

tvarką, kad 
galėtumėt prieiti 
prie visko, ko tik 

norite.”

48.
“Vizija tampa

tikra tik tada, kai 
pažvelgi į savo
širdį. Kas žiūri į

išorę, tas tik 
svajoja, o kas 

pažvelgia vidun, 
prabunda.”



49.
“išdrįskime būti 

savimi, nes niekas 
kitas to padaryti 

nesugebės.”

50.
“Patirtis yra tai, 

ką gauni, 
ieškodamas kažko 

kito.”



51.
“Praeities

nepakeisi. Ateitis –
dar tavo galioje.”

52.
“Kad ir kaip sunku 
būtų buvę vakar, 

visada gali 
šiandien pradėti iš 

naujo.”



53.
“Jei įdėmiai 

klausai, viską
išgirsi. jei įdėmiai 
žvelgi, pamatysi 
tai, ko ieškai. ”

54.
“Neįmanoma visą

laiką būti
didvyriu, bet 

visada galima
likti žmogumi”



55.
“visi trokšta 

gyventi kalno 
viršūnėje, 

nesuprasdami, kad 
tikroji laimė yra 
kopimas į tą kalną

stačiu jo šlaitu.”

56.
“Gyvenimas - lyg 

važiavimas 
dviračiu. Norint 

išlaikyti 
pusiausvyrą reikia 

judėti į priekį.”



57.
“Suteik kiekvienai
dienai šansą tapti
gražiausia tavo
gyvenimo diena.”

58.
“Nuostabūs 

dalykai prasideda 
tada, kai daugiau 

savo energijos 
skiriame 

svajonėms, o ne 
baimėms.”



59.
“Klaidų nebūna. Visi 

įvykiai, kuriuos 
prisišaukiame, net ir 
patys nemaloniausi, 
yra būtini tam, kad 

išmoktume, ką turime 
išmokti; kad ir kokį
žingsnį žengtume, jis 
reikalingas nueiti 

ten, kur esame 
nusprendę eiti.”

60.
“Mėgaukis ir džiaukis 
kito žmogaus sėkme -
ir prisišauksi savąją. 
Pavydėk ir piktinkis -

ir sėkmė aplenks tave 
ratais.”



61.
“Gyvenime svarbu 

negyventi kaip visi. 
Malonė yra 

gyventi pagal 
subrandintą, 

atrastą ir 
asmeniškai 
apsispręstą
pašaukimą.”

62.
“Savo kalėjimus 

mes statomės 
patys, todėl patys 

juos galime ir
sugriauti.”



63.
“Leisk sau daryti 

klaidas, turėti 
sunkių dienų, būti 
netobulu, daryti 

tai, kas tau 
patinka, būti 

savimi.”

64.
“Kuo sunkiau 

pasieksi kelionės 
tikslą, tuo labiau 

atsiminsi ir 
vertinsi kelionę.”



65.
“Lengviau keliauti

kalnu žemyn, nei
aukštyn, bet 
gražiausias

vaizdas būna tik 
pasiekus kalno

viršūnę.”

66.
“Malonumas 

daryti gerą yra 
vienintelė tikroji 

laimė.”



67.
“Tikrai gerą idėją
galima pažinti iš 
to, kad ji jau iš 
anksto atrodo 

neįgyvendinama. ”

68.
“Džiaugsmas

nenutinka taip
paprastai. Mes

turime jį
pasirinkti ir

rinktis kiekvieną
dieną“



69.
“Kada džiaugiatės 
kitų sėkme, jūs lyg 

sėjate sėkmės 
sėklas.”

70.
“Pagirk žmogų už
jo nugaros, ir jis 

atsisuks į jus 
veidu.”



71.
“Pasiekti dalykai 

netrukdo siekti 
dar nepasiektų.”

72.
“Retai mąstome

apie tai, ką turime, 
bet visada – apie

tai, ko 
stokojame.”



73.
“Jei norite, kad 
gyvenimas jums 

šypsotųsi, iš 
pradžių

dovanokite jam 
savo gerą
nuotaiką.”

74.
“Kai žmogus nežino, 

į kurį uostą
plaukia, joks 
vėjas nebus 
palankus.”



75.
“Žavinga atrodo

viskas, į ką žiūrima
su meile.”

76.
“Tinkamą laiką

sunku nustatyti, 
bet lengva

pražiopsoti.”



77.
“Dirbti reikia ne 

tik tam, kad
sukurtum kūrinius, 

bet ir tam, kad
įkainotum laiką.”

78.
“Laimė - tai 

nepaprastas 
dalykas: labai 
sunku ją rasti 
savyje ir visai 

neįmanoma kitur.”



79.
“Protingas tas, 

kuris 
nesielvartauja 

dėl to, ko neturi, o 
priešingai -

džiaugiasi tuo, ką
turi.”

80.
“Mylėti reikia ne 
tai, kas amžina, o 

tai, kas du kartus 
nesikartoja.”



81.
“Net užimdamas 
aukštą padėtį

gyvenime, elkis su 
visais kaip su 

lygiais.”

82.
“Meilė nepriverčia 
suktis pasaulio. Ji 

yra tai, dėl ko 
sukasi pasaulis.”



83.
“Sąžinė – tai 

moralus 
šviestuvas, 

apšviečiantis gerą
kelią, bet pasukus į

blogą, jis 
sudaužomas.”

84.
“Netikėdamas 

savimi, genijus 
nebūsi.”



85.
“Neskubėk teisti, 
skubėk suprasti.”

86.
“Bendraujant 
svarbiausia –

girdėti tai, kas 
dar nepasakyta.”



87.
“Kuo ledas

plonesnis, tuo
labiau norisi
sužinoti, ar
išlaikys.”

88.
“Ir klaida būna 
naudinga, kol 

esame jauni; kad 
tik nesinešiotume 
jos iki senatvės.”



89.
“Apdovanojimas už
gerą darbą – pats 

jo atlikimas.”

90.
“Mūsų pasaulis –

tai teatro 
uždanga, už kurios 

tūno didžiausios 
paslaptys.”



91.
“Apie ateitį reikia 

galvoti, bet 
nereikia dėl jos 

kankintis.”

92.
“Geras 

charakteris – viso 
gyvenimo turtas.”



93.
“Žmogaus viskas

turi būti gražu: ir
veidas, ir

drabužiai, ir siela, 
ir mintys.”

94.
“Yra tik vienas 

būdas tapti geru 
pašnekovu –

mokėti klausyti.”



95.
“Tam, kad uždegtum

savo žibintą, 
nebūtina užpūsti

kaimyno
šviestuvą.”

96.
“Laisvė patirti 

nesėkmę – esminė
sėkmės siekimo 

sąlyga. ”



97.
“Kitų ydos, iš kurių

mes juokiamės, 
mumyse juokiasi iš 

mūsų.”

98.
“Gražūs poelgiai

kur kas 
iškalbingesni už
gražius žodžius.”



99.
“Protingai kalbėti 
sunku, o protingai 

tylėti dar 
sunkiau.”

100.
“Jei turi laiko kuo 
nors skųstis ir dėl 
ko nors aimanuoti, 

vadinasi, turi 
laiko ir ko nors 

imtis.”



Mes norime jums
palinkėti, kad

kiekvienas kelionėje
atrastų tikrąją

laimę!
džiaukitės kiekviena 
diena ir su šviesiomis

mintimis žvelkite į
ateitį!

šie metai jums 
ypatingi, nes negali 

vykti tikrasis 
šimtadienis, kuris 

tarsi pirmas 
priminimas, kad 

mokyklinis gyvenimas 
baigėsi... Jau neužilgo

jūs žengsite savo
gyvenimo keliu. 




