vedre misli

Požirek vedrine za vsako priložnost
Zbirka vedrih misli raznih avtorjev in kulturnih izročil je polna
življenjske modrosti in navdiha, ki bralcu odpira nov pogled na
različna življenjska obdobja in situacije. Dragocena spodbuda za
sprejemanje življenja v vseh njegovih barvah in odtenkih!

Podatki o knjigi
Naslov: Vedre misli
Avtor: več avtorjev
Prevajalka: Ana Grmek Kandus
Urednica: Tadeja Petrovčič Jerina
Velikost: 135 mm × 155 mm
Vezava: trda s ščitnim ovitkom
Število strani: 120
ISBN 978-961-278-430-3
Cena: 17,50 €
Založnik: Celjska Mohorjeva družba
Leto izdaje: 2019

Sloviti misleci – od umetnikov, znanstvenikov, do papežev
in svetnikov – so v kratka razmišljanja strnili svoje poglede
na življenje. Skupni imenovalec v knjigi zbranih razmišljanj
pravzaprav odpira vprašanje človekove svobode. Modrost in
življenjsko zadovoljstvo namreč nista odvisna toliko od zunanjih
okoliščin kakor od človekove notranje naravnanosti. Zanimivi
in za sodobnega človeka nadvse aktualni uvidi so kakor požirek
vedrine – dobrodošlo darilo za vsakogar!

O avtorjih
V knjižici darilnega formata so zbrane ljudske modrosti iz Evrope,
Azije in Afrike, misli znanstvenikov, državnikov, mislecev, literatov, umetnikov, duhovnih piscev in svetnikov.

Kontakt
Uredništvo
Telefon 01 244 36 70
urednistvo@celjska-mohorjeva.si
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Odlomki iz knjige

Zaupaj v prihodnost

17

Globoko v srcu vsake zime
je slutnja pomladi
in za tančico vsake noči
je skrit nasmeh jutra.
Halil Gibran

30

Bodi dovzeten za lepoto
Kdor v sebi ohrani sposobnost,
da zna videti lepo,
se ne bo nikoli postaral.
Franz Kafka

Blagri

115

Blagor tistim, ki se smejijo sami sebi;
ne bo jim zmanjkalo zabave.
Blagor tistim, ki ločijo miš od slona;
prihranili si bodo jezo.
Blagor tistim, ki molčijo in poslušajo;
izvedeli bodo veliko novega.
Blagor tistim, ki majhne stvari jemljejo resno
in resne sproščeno; daleč bodo prišli.
Blagor tistim, ki spoznajo in ljubijo Boga;
izžarevali bodo dobroto in veselje.
Jezusove male sestre Karla de Foucaulda iz Pariza
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