ПОСТАВИО :Б.П

АЗЕРБЕЈЏАНСКЕ ПОСЛОВИЦЕ






Они које је удружила корист, цијелог вијека ће се свађати.
Боље је од пријатеља добити шамар, него од непријатеља хљеб.
Једна зима у домовини боља је од сто прољећа у туђини.
Бестидни нема савјести, несавјесни нема стида.

НАРОДНЕ ПОСЛОВИЦЕ






Обиље, попут жеље, уништава многе. ~ Румунска пословица
Ако сте заборавили језик захвалности, никад нећете бити ‘на ти’ са срећом. ~
Народна пословица
Ви сте робови изговорених ријечи, а госпоради оних које нисте изрекли. ~ Ирска
пословица
Буди газда своје воље и роб своје савјести. ~ Хесидска пословица

ГРЧКЕ ПОСЛОВИЦЕ







Кукавица кука и на пуној трешњи, а славуј пјева и на сувој грани.
Ако си јак, изазови поштовање својим знањем и добротом.
Један минут стрпљења, десет година мира.
Младост треба чувати као ново одијело.
Ко хоће да учи, свугдје ће наћи школу.

ДЕСЕТ ОДЛИЧНИХ ПОСЛОВИЦА








Не планирати је исто као и планирати неуспјех. ~ Народна пословица
Стрпљење је моћ. С временом и стрпљењем и дудов лист постаје свила. ~ Кинеска
пословица
Много зна, ко зна да не зна. ~ Њемачка пословица
Човјек научи мало из успјеха, али много из грешака. ~ Арапска пословица
Снажни су послије пораза још јачи. ~ Британска пословица
Знање је благо које сваког власника свугдје прати. ~ Кинеска пословица

ГРУЗИЈСКЕ ПОСЛОВИЦЕ






Не купуј прве краставце и прве гласине, јер ће им цијена брзо пасти.
Дуг улази кроз пукотину, а онда толико нарасте да не може да изађе ни на врата.
Ако хоћеш нешто рећи, прво провјери ко ће те слушати.
Жена код паметног мушкарца тражи недостатке, а код глупог предности.

ИТАЛИЈАНСКЕ ПОСЛОВИЦЕ








Ко живи с инвалидима брзо ће научити шепати.
Мане су као мириси: мање их осећа онај који их носи, него они око њега.
Ко мало жели, мало и вриједи.
Смрт је најлакши начин до похвале.
Послије партије шаха краљ и пијун иду у исту кутију.
Велики бол је нијем.

ЈАПАНСКЕ ПОСЛОВИЦЕ






Море је велико зато што и мале ријеке не потцјењује.
Нико се не спотиче лежећи у постељи.
Ако се не углача, ни драги камен не свијетли.
Нико на свијету није јачи од човјека који зна.






Гледај туђе понашање и поправљај своје.
Хиљаду дана да научим. 10.000 дана да усавршим.
Пањ који је већ горио лако се запали.
Ономе ко путује због љубави један

ШТА ЈЕ НАЈБОЉЕ ДЈЕЛО






Најбоља спознаја је када човјек спозна сам себе;
најбоље знање је када човјек не прелази оно што зна;
најбоља људскост је када човјек не мијења воду свога лица;
најбоље дјело је помоћи унесрећеног.

Арапска пословица
НАРОД О СРЕЋИ







“Срећа помогне понекад – рад увијек.” ~ Јапанска пословица
“Срећа лежи на врху твог језика: на њему су и пријатељи и непријатељи, и живот и
смрт.” ~ Индијска пословица
“Лако је бити богат тешко је бити срећан.” ~ Румунска пословица
“Срећу не можеш ухватити руком.” ~ Молдавска пословица
“Срећа идућег вијека гради се у овом.” ~ Кинеска пословица

АКО







Ако рибу пустиш у посуду са водом, не мисли да си јој дао слободу. – Корејска
пословица
Ако је чекић једини алат који имаш, врло је вјероватно да ће ти сви проблеми
изгледати као ексери. – Ирска изрека
Ако желиш да даш, не допусти да те чекају. – Шпанска пословица
Ако ти лаж у почетку и донесе користи, она се на крају обрне у штету, а ако ти
истина у почетку и нанесе штету, послије се покаже корисном. – Узбекистанска
мудрост
Ако идеш у рат – помоли се једном;
ако се спремаш да пловиш морем – помоли се два пута;
ако се жениш – помоли се три пута. – Шведска пословица

ЧУВАЈ СЕ ЖУРБЕ







Чувај се журбе, јер она увијек доводи до кајања:
онај који жури говори прије него што нешто сазна,
одговара прије неголи нешто схвати,
одлучи прије неголи нешто провјери,
куди прије него се у нешто увјери.

Арапска пословица
ДРЕВНЕ МУДРОСТИ




Коњ вуче, али кочијаш прима напојницу. ~ Јеврејска пословица
Славуј може одрасти у вранином гнијезду, али неће научити грактати. ~
Бангладешка пословица







Људи се познају по зноју и по датој ријечи. ~ Арапска пословица
Ако имаш горчину у срцу, шећер у устима неће ти помоћи. ~ Јеврејска пословица
Када је љубав мршава, мане су дебеле. ~ Енглеска пословица
Немој се пењати кад други пада. ~ Јеврејска пословица
Добар сликар не даје име својој слици, лош мора. ~ Пољска пословица

ЈЕВРЕЈСКЕ МУДРОСТИ






Ако човјек попије мало, добар је као овца; ако попије мало више, постаје храбар као
лав; ако преврши мјеру, окрутан је као тигар, а ако му пиће постане страст, налик је
на свињу која се ваља по блату.
Гдје ђаво не може сам, он тамо пошаље вино.
Немој се пењати кад други пада.
Увијек је на свијету било и увијек ће бити тако: коњ вуче, а кочијаш прима
напојницу.

МУДРЕ ПОСЛОВИЦЕ







Људи се познају по зноју и по датој ријечи. ~ Арапска пословица
Када је љубав мршава, мане су дебеле. ~ Енглеска пословица
Ко побиједи страх тај је и тигру опасан противник. ~ Индијска пословица
У кући љенштине множе се само снови. ~ Кореанска пословица
Добар сликар не даје име својој слици, лош мора. ~ Пољска пословица



Није срећан онај ко има оно што жели, већ онај који не жели

