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• Njeriu dallohet nga të gjitha krijesat e tjera me aftësinë për të qeshur. { Adison} 

 

• Njeriu me të vërtetë i fortë i pohon dobësite e veta. {Balzak} 

 

• Sa shumë gjëra mund të bëjë njeriu, vetëm jo pa njeriun. {Berne} 

 

• Njeriun që flet pak, shumë e quajnë të zgjuar, ashtu sikundër një karakter të qetë e 

marrin për të fortë. {Berne} 

 

• Mjafton një çast për t'u bërë hero, por duhet një jetë e tërë për t'u bërë njeri i denjë.  

 

• Nuk mund ta poshtërosh dikend pa u poshtëruar edhe ti bashkë me te. {Buker 

Uashington} 

 

• Kush premton bëhet borxhli. { Hagedorn} 

 

• Ai që njeh detyrimet kundrejt vetvetes , i njeh ato edhe kundrejt të tjerëve. {Hauptman} 

 

• Asnjë njeri nuk mund t'ia kundërvere veten gjithë botës, pa e shndërruar të drejtën e tij 

të vogël në një paligësi të madhe. {Hebel} 

 

• Emri nuk është dosido, jo me kot Napoleoni për të marrë atë emër të madh bëri copë e 

thë rrime thuajse gjysmën e botës. {Gefe} 

 

• Është i mjerë ai të cilit nuk i ka mbetur asgjë nga fëmija. {Graf} 

 

• Aftësia për t'u skuqur ështe vetia më karakteristike dhe më njerëzorja ndër të gjithë 

vetitë e njeriut. 

 

• Njeriu duhet vlerësuar jo vetëm nga veprat por edhe nga synimet e tij. {Demokriti} 

 

• Ai që i mburr të gjithë, nuk vlerëson asnjë. {Semjuel Xhonson} 

 

• Quajmë të denjë për njeriun atë njeri i cili e bën më të mirë dhe më të bukur atë të cilës i 

afrohet, atë që prek , atë që flet. {Zhuando} 

 

• Njeriu rrallë mendon: 

 

- në dritë për errësirën,  

- në lumturi për fatkeqësinë,  

- në kënaqsi për vuatjet,  



 

por përkundrazi, gjithmonë mendon: 

 

- në errësirë për dritën,  

- në fatkeqësi për lumturinë,  

- në mjerim për lumturinë. (Kant) 

 

• Ç do njeri ka historinë e tij të pangjashme me asnjë tjetër. {Karel} 

 

• Edhe njeriu më i thjeshtë, por plot pasion, bind më shpejt se sa njeriu më folës, por pa 

pasion.  

 

• Kur një njeri kryen të njëjtin gabim dy herë, ai duhet të ngrejë duart lart dhe të pohoje, 

moskokëçarjen , ose kryeneçësinë e tij. {Lorimer} 

 

• Si rregull, për njeriun mund të gjykohet nga objekti mbi të cilin qesh. {Mizner} 

 

• Nuk mjafton të jesh ai që je: duhet të jesh ai që duhet të jesh. {Monterlan} 

 

• Njeriu vetë ështe dielli, ndjenjat e tij planetet. {Novalis} 

 

• Të bëhesh njeri është art në vete. {Novalis} 

 

• Në shtëpi - luan , jashtë shtëpisë – dhelpër. {Petroni} 

 

• Për cilësitë morale të njeriut duhet gjykuar jo nga përpjekjet e veçanta të tij, por nga jeta 

e tij e përditshme. {Paskal} 

 

• Njeriu që nuk mund të drejtojë veten, nuk vlen për të drejtuar të tjerët. {Penn} 

 

• Për t'i ndryshuar njerëzit , duhet së pari t'i duash. Ndikimi mbi ta është proporcional me 

dashurinë për ta. {Pestaloci} 

 

• Është më mirë të shkruash duke qeshur se sa duke qarë, sepse e qeshura është më afër 

natyrës së njeriut. {Rable} 

 

• Asnjë arsyetim nuk është në gjendje t’i tregojë një njeriu rrugën të cilën ai nuk don që ta 

shohë. Rolan} 

 

• I verbëri më i madh është ai që nuk do të shikojë. {Suifti} 

 

• Kush është kudo, nuk është asgjëkundi. {Seneka, i riu 

 

• Duhet të përjetosh shumë që të bëhesh njeri. {Sent - Ekzyperi} 

 

• Ai që jep alarmin, zakonisht vetë është në siguri. {Servantes} 



 

• Njeriu i çiltër dhe i ndershëm, kurrë nuk vepron fshehurazi dhe kurrë nuk turpërohet për 

veprat e veta. {Setembrini} 

 

• Jam njeri dhe asgjë njerëzore nuk është e huaj për mua. {Terenci} 

 

• Njeriu që zbulon se mund të bëjë pothuajse çdo gjë që është në gjendje të mendojë, ka 

arsye të plotë të pikëllohet. {Toro} 

 

• Njeriu arrin diçka vetëm kur beson në forcat e veta. {Ludvig Fojerbah} 

 

• Vështirësitë kultivojnë te njeriu aftësi, të domosdoshme për kapërcimin e tyre. {Filips} 

 

• Njeriu rrallë mund ta detyrojë veten të dashuroje, por mund gjithmonë ta detyrojë veten, 

të nderojë. {Fonteneli} 

 

• Ai që le gjithçka në mëshirë të fatit, e shndërron jetën në llotari. {Tomas Fuler} 

 

• Në çdo epoke njeriu, në të gjithë shumëllojshmërinë e tij, përfaqëson produktin dhe 

rezultatin e të gjithë epokave paraardhëse. {Fustel de kulazh} 

 

• Ai që nuk kupton heshtjen tuaj, me siguri ,nuk do të kuptojë as fjalët tuaja. 

{ElbertHabard} 

 

• Majën më të lartë njeri e arrin atëherë kur jep shembullin më të mirë {Stefan Cvajg} 

 

• Vetëm shuma e pengesave të kapërcyera është masa me të vërtetë e drejtë e heroizmit 

dhe e njeriut që e kreu këtë heroizëm. {Stefan Zweig} 

 

• Dinakëria është tempulli i zymtë i mungesës së talentit. {Cesterfil} 

 

• Cdo njeri është libër , në qoftë se din ta lexosh. {Cening} 

 

• Kush pendohet pa u skuqur, ai pendohet vazhdimisht. {Shiler} 

 

• Njeriu me shpirt të çiltër edhe fytyrën e ka të çiltër. {Shiler} 

 

• Njeriun e rëndomtë e ha meraku si ta vrasë kohën, ndërsa njeriu i talentuar përpiqet ta 

shfrytëzoje atë deri ne maximum. {Shopenhauer} 

 

• Kush mburret papushim me ndonjë veti të tij, me këtë ai pohon se nuk e ka fare atë veti. 

{Shopenhauer}  

 

• Disa njerëz kanë lindur vetëm për t'u grindur: Akilit i shohin vetëm thembrën. {Ebner 

Eschenbach} 

 



• Është më e lehtë t'i ndihmosh të uriturit se sa të ngopurit. {Ebner Eschenbach} 

 

• Njeriu që nuk është i aftë të meket nga habia në një drithërimë lumturie, është gati një 

kufomë: sytë e tij janë mbyllur për përceptimin e botës. {Ajnshtajn} 

 

• Treguesi i vërtetë i qytetërimit të një vendi  

- nuk është niveli i pasurive dhe i arsimit,  

- nuk është madhësia e qyteteve,  

- as bollëku i të korrave,  

- por figura e njeriut të edukuar nga ai vend. {Emerson} 

 

• Të mos u pëlqesh njerëzve të lig, do të thotë të jesh i denjë për lëvdatë. { Seneka, i riu } 

 

• Ajo që bën njeriu është vetëm një pjesë fare e vogël e asaj që përfytyron ai. {Toro} 

 

• Hero nuk është ai që nuk rrëzohet kurrë, por ai që kur rrëzohet çohet e lufton përsëri... 

(Jim Morrison ) 

 

• Është një trishtim i madh të mendosh që natyra flet ndërkohë që qenia njerëzore nuk 

dëgjon (Viktor Hugo) 

 

• Të tërhiqesh nuk do të thotë te ikësh, as të presësh nuk është frika kur rreziku mbyt 

shpresën (Miguel de Cervantes Saavedra)  

 

 

Fshehtësi! Kjo është fjala që emërton ekzistencën tonë. Në botën materiale, ashtu siç e 

lodhë shikimi syrin, duke vështruar nga toka hapësirën qiellore, edhe mendja e lodhë 

trupin duke udhëtuar drejt synimit të saj. Dhe prapë fshehtësi! Fshehtësitë nuk i shohim 

sepse jetojmë me to. Përveç largësisë së madhe, edhe afërsia e madhe na i fsheh gjërat. 

Duhet ta kesh shumë afër një gjë që të mos mund ta shohësh në tërësinë e saj. Kur dy 

fytyra afrohen tepër afër njëra-tjetrës, ato më nuk e shohin njëra-tjetrën. Sa më shumë që 

numërojmë aq më shumë rritet shuma dhe sa më shumë që zbulojmë aq më shumë 

shtohet fshehtësia. Prandaj, është thënë se njeriu ka zbuluar shumë fshehtësi duke ngelur 

vetë fshehtësia më e madhe! Por, njeriu është e vetmja qenie në tokë që futë kokën e vet 

në mes dy gjunjëve dhe mendon për të fshehtën e tij. Ai është e vetmja qenie që ka 

zbuluar zjarrin, prandaj edhe i tërhiqet vërejtja me dënim në zjarr. Ai është e vetmja qenie 

që parashtron pyetjen pse dhe përgjigjet me sepse. Pse-të dhe sepse-të e tij nuk kanë fund 

sepse ai u krijua për pafundësinë. Mirëpo, mendja e mbyllur brenda mureve të burgut të 

ekzistencës së kësobotshme, dëshmon vetëm për gjërat që takon në këtë burg dhe 

supozon për gjërat që gjenden jashtë tij. Megjithëkëtë, derisa mendja robërohet, zemra 

vazhdon të jetojë e lirë duke u tërhequr nga fshehtësia e jetës. Të menduarit e lodhë 

trupin por të dashuruarit nuk e lodhë zemrën. Bile, as atëherë kur zemra vuan nga 

dhimbjet që ia shkakton i dashuri, ajo nuk heq dorë nga ai. Askush nuk mund të mos e 

pëlqej erën e trëndafilit për arsye se ai ka gjemba dhe nuk mohohet bukuria e tij për 

shkak se shpohemi nga gjembat e tij. 


