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*

Сліпий бачить те, що бажає бачити.

*

Уміння прощати… це найбільший Божий дар….

*

*
*

Трохи віри – і людина здатна творити справжні чудеса.
Зовсім трохи віри ….
Пам'ятай нинішній день ... бо з нього починається вічність.
Існує тільки одна форма інфекції, яка поширюється швидше,
ніж вірус. І це – страх.

*

Любов – особиста справа кожного, світ не зобов'язаний знати
подробиці.

*

Іноді для того, щоб побачити чиюсь істину, треба просто
подивитися з іншого боку.
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