
Hyveet ja vahvuudet elämänohjeissa 

 

Jos ihmisellä ei ole luonnetta, hänen on hankittava elämänohjeita (Albert Camus). Luonne 

on inhimillisten kykyjen suurin kerroin (K. Fischer). Luonne on vaikeitten aikojen hyve 

(Charles de Gaulle). Vaikka nero aina aiheuttaakin ihailua, osoitetaan luonteelle enemmän 

kunnioitusta (Samuel Smiles).  

 

Uteliaisuus.  

Ajattele tosiasioita (Vanha kansanviisaus).  

Ihminen kestää melkein mitä tahansa, jos hän selvittää itselleen ”miksi” (Friedrich Nietzshe).  

 

Arviointi.  

Keskuudessamme on vallalla suuri tietämättömyys muusta ajattelusta paitsi omastamme 

(Albert Schwaitzer).  

Nykyään melkein kaikki osaavat lukea, mutta vain harvat osaavat ajatella. (Alfredo 

Ottaviani) 

 

Tiedonjano.  

Tyhmyyteen ei tarvita opintoja (Espanjalainen sananlasku).  

Siitä, mitä et tiedä, ei ole sinulle hyötyä (Ralph Waldo Emerson).  

Hämmennys on tiedon alku. 

 

Kekseliäisyys.  

Joka ei ajattele itsenäisesti, hän ei lainkaan ajattele (Oscar Wilde). 

Ellei pääse yli, on mentävä ali (Juutalainen sananlasku). 

Hyvän idean keksimiseksi on keksittävä paljon ideoita. Ajattele siis ensin, valikoi vasta sitten 

(Vincent Pealea). 

 

Tilannetaju.  

Ainoa hyvä vastavoima huonoille ideoille ovat paremmat ideat (Francis Bacon). 

Elämän salaisuus ei piile siinä, mitä sinulle tapahtuu, vaan siinä mitä teet sillä, mitä sinulle 

tapahtuu (Norman Vincent Peale). 

 

Urheus.  

Urheuden paras ystävä on harkinta (W. Shakespeare).  

Mikä on nyt todellisuutta, sitä muinoin kuviteltiin (William Blake).  

Tarvitset urheutta uskaltaaksesi pelätä (Michel de Montaigne).  

Urheus suurentaa ja pelkuruus pienentää vahvuuksiamme (V.A. Koskenniemi). 

 

Sinnikkyys.  

Ole kärsivällinen – aikanaan munakin kävelee (Afrikkalainen sananlasku).  

Aloita tekemällä se, mikä on tarpeellista, sitten se, mikä on mahdollista ja yhtäkkiä 

huomaatkin tekeväsi sitä mikä on mahdotonta (Franciscus Assisilainen).  



On kumma miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä (Pauline 8 v.). 

Kun tulet vakuuttuneeksi siitä, että voit tointua mistä tahansa vastoinkäymisestä, kaikki 

luovat vahvuutesi rientävät avuksesi (Norman Vincent Peale).  

Elinvoima ei ilmene ainoastaan sinnikkyytenä vaan myös kykynä aloittaa kaikki alusta 

(F. Scott Fitzgerald).  

Ainoa tapa pysyä terveenä on syödä sitä mitä ei halua, juoda sitä mistä ei pidä ja tehdä 

sellaista minkä mieluummin jättäisi tekemättä (Mark Twain). 

 

Rehellisyys.  

Rehellisyys on mielenrauhalle otettu vakuutus. Epäröidessäsi kerro totuus. (M. Twain.)  

Rohkea se, joka uskaltaa olla totta itselleen. Vahva se, joka uskaltaa tuntea. Peloton se, joka 

ymmärtää nöyrtyä. Suuri se, jolle totuus on rakkaus. (Tuntematon.) 

 

Ystävällisyys. 

Hän on ystäväni, joka puhuu minusta hyvää takanapäin (Thomas Fuller).  

Ystävyyttä ei osteta markkinoilta (Thomas Fuller). 

 

Rakastavuus.  

Rakasta, jos haluat, että sinua rakastetaan (Seneca).  

Suurin onni elämässä on vakuuttuneisuus siitä että meitä rakastetaan meidän itsemme 

tähden, tai pikemminkin siitä huolimatta (Victor Hug). 

 

Kansalaisuus.  

Kun kannamme vastuuta kaukana olevista, heistä tulee meille läheisiä (Paula Sainio). 

On matalan ja alhaisen mielen merkki, kun joku tahtoo olla samaa mieltä massojen tai 

enemmistön kanssa vain siksi, että enemmistö on enemmistö. Totuus ei muutu sen 

perusteella, uskooko ihmisten enemmistö siihen vai ei. (Giordano Bruno.) 

 

Reiluus.  

Vain heikoilta puuttuu uskallus olla oikeamielisiä (Tagore).  

Reiluuden koetinkivi on se kuinka reilu olet niille jotka eivät ole reiluja (Raija Ekström). 

 

Johtajuus.  

Jos joku kuuntelee tai ojentaa kätensä tai kuiskaa ystävällisen rohkaisun sanan tai yrittää 

ymmärtää yksinäistä, epätavallisia asioita alkaa tapahtua (Loretta Girzatlis). 

 

Itsehillintä.  

Moni menettää malttinsa vain sksi, että näkee sinun säilyttävän omasi (Frank Moore Colby). 

Hän voitti itsensä ja se olisi suurin mahdollinen voitto (Miguel de Cervantes).  

Pienen itsehillinnän puutteesta murentuu kyky suurempaan (Friedrich Nietzshe).  

Ei se kuumetta poista, jos kuumemittarin rikkoo (Suomalainen sananlasku).  

Jos ihminen voittaa taistelussa tuhat kertaa tuhat miestä, ja toinen voittaa yhden, itsensä, 

niin tämä jälkimmäinen on voittajista suurin (Dhammapada). 

 



Kaukonäköisyys.  

Kukaan ei ole yhtä sokea kuin ne, jotka eivät tahdo nähdä (Jonathan Swift).  

On olemassa vain yksi tapa nähdä asiat oikein ja se on nähdä ne kokonaisuudessaan (John 

Ruskin).  

Unelman tekee mahdottomaksi yksi ainoa asia, epäonnistumisen pelko (Paulo Coelho). 

Elättele suuria toiveita ja uskalla tehdä kaikkesi niiden eteen. Elättele suuria unelmia ja 

uskalla toteuttaa ne. Elättele mahtavia odotuksia ja usko niihin (Norman Vincent Peale). 

Täytyy mennä unelmiaan kohti, eikä vain odottaa, mitä tulevaisuus tuo tullessaan (Veikka 

Gustafsson). 

Kurkota vain kuuta taivaalta. Vaikka et sitä saisikaan, voit silti saada tähtiä (Les Brown). 

Maailma on niiden, joilla on rohkeutta unelmoida ja jotka uskaltavat elää unelmaansa. 

Jokainen omien kykyjensä mukaan. (Paolo Coelho.) 

 

Nöyryys.  

Nöyryys on sitä, että arvioi itsensä oikein (C.H. Spurgeon).  

Ensin sano itsellesi, mitä haluat olla ja sitten tee, mitä täytyy (Epiktetos).  

Ihminen näkee kyllä mitä hänellä on, mutta ei sitä mitä itse on (Ludwig Wittgenstein). 

 

Kauneus.  

Parkerin laki: Kauneus on vain ihon paksuinen, mutta rumuus syöpyy luihin asti (Karl 

Parker). 

 

Kiitollisuus.  

Kiitollisuus on sydämen muisti (Young Girl).  

Kiitollisuus vaientaa sisäiset nalkuttajat (Elina Puohiniemi).  

Voit keskittyä asioihin, joista olet kiitollinen, ja tulla paremmaksi ihmiseksi tai voit keskittyä 

asioihin, joihin olet pettynyt ja tulla katkerammaksi ihmiseksi. Valinta on sinun. (Mark 

Goulston.)  

Onpa minulla ollut suurenmoinen elämä! Kunpa vain olisin oivaltanut sen aikaisemmin. 

(Colette.)  

Olen kiitollinen siitä, että minun täytyy siivota juhlien jälkeen, sillä se merkitsee sitä, että 

minulla on ystäviä (A. A. Milne). 

 

Toiveikkuus.  

Toivo on valvovan uni (Aristoteles).  

Täyttyneen toiveen sijalle astuu aina uusi (Scopenhauer).  

Minun tunnuslauseeni on tämä: "Tyydy vähään, mutta toivo silti enemmän" (Charle Lamb). 

Toivo on tunne siitä, ettei kokemasi ole pysyvää (Jean Kerr).  

Toivo kannustaa elämää jatkumaan, kasvamaan, laajentumaan ja menemään eteenpäin 

(Greg Anderson).  

Toivominen merkitsee sitä, että on joka hetki valmis sille, joka ei ole vielä syntynyt (Erich 

Fromm).  

Jolla on terveyttä, sillä on toivoa. Jolla on toivoa, sillä on kaikki. (Arabialainen sananlasku.)  



Ei ole olemassa toivottomia asioita. On vain ihmisiä, jotka ovat luopuneet toivosta niiden 

suhteen. (Clare Boothe Luce.)  

Jos sinulla on vain yksi toivomus, olkoon se usko tulevaan (Percy Sutton).  

Toivo on hyvä asia – ehkä paras, eikä mikään hyvä asia kuole koskaan (Stephen King). 

 

Henkisyys.  

Järjen lopultakin myönnettävä, että on ääretön määrä asioita, joita se ei voi selittää. Jos se 

ei sitä myönnä, se on hyvin heikki. (Blaise Pascal.)  

Älä heitä sankaria pois sielustasi (Friedrich Nietzshe).  

Maailmassa on olemassa upea luonnonlaki: kolme asiaa, joita eniten haluamme – 

onnellisuus, vapaus ja mielenrauha. Ne ovat kaikki asioita, jotka saamme itse silloin, kun 

annamme ne jollekulle toiselle (Peyton March). 

 


