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VESZTESÉG és AJÁNDÉK 
 

Mondhatatlan veszteségeinknek – szeretteink elvesztésé-

nek - felbecsülhetetlen értékű ajándékait birtokolhatjuk, 

ha túléltük hiányukat, és felismertük szellemi hagyatékukba 

rejtett kincseik – köztük emberlétünk - igazi értelmét. 

(Gősi Vali) 
 

A szerető emlékezéssel igazi ajándékként kelhet életre 

bennünk mindenki, akiknek távozását egykor pótolhatatlan, 

örök veszteségként éltünk meg. (Gősi Vali) 
 

Életem vesztesége az lett volna, ha nem téged ad a sorsom 

ajándékba. (Szabó Edit Irma) 
 

Igazi ajándék mögött nem állhat veszteség, azt az önzet-

lenség csomagolja. (Dobrosi Andrea) 
 

A legnagyobb veszteség annak a hiánya, hogy ajándékként 

értékeljük mindennapjainkat. (Dobrosi Andrea) 
 
Ha ajándékot adni veszteség lenne, már kihalt volna ez a 

tradíció. (Dobrosi Andrea)  
 

Élet? Talentum? Amit ajándékul kaptunk, az nem lehet vesz-

teség. (Dobrosi Andrea) 
 

A veszteség fájdalmát az ajándék öröme kárpótolja. 

(Dobrosi Andrea) 
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Veszteséget ajándékozni a legnagyobb rosszindulat. (Dobrosi 
Andrea) 
 

Minden veszteségben ajándék rejlik: elgondolkodtat s vala-

mire megtanít... (rozetta) 
 

Gyakorta olyan ajándékot adunk másoknak, amivel önma-

gunknak veszteséget okozunk - ezt nevezzük áldozathoza-

talnak... (rozetta) 
 

Az áldozathozatal nemes, magasztos eszme: az általa szer-

zett öröm nagyobb ajándék számunkra, mint a veszteség, 

amit önmagunknak okozunk vele... (rozetta) 
 

Az élet szerencsejáték: hol veszteség, hol ajándék...  

(rozetta) 
 

Életünk során, az évek múlásával oly sok veszteség ér ben-

nünket, hogy lassan-lassan az egészen apró dolgok is mind-

inkább felértékelődnek: különleges ajándékká válik szá-

munkra a napfény, az ég kékje, a lomb zöldje, a madarak 

röptének gyönyörűsége, a gyermekek kacagása vagy csak 

egy váratlan, halvány mosoly, mi néhanap átsuhan fáradt, 

öreg, ráncos arcokon... (rozetta) 
 

Ha hiszel, szeretettel élsz, mindezt ajándékul kaptad, hogy 

a reményt se veszíthesd el, mert ez lenne a legnagyobb 

veszteség. (Kühne Katalin) 
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A hit ajándék, de ha ezt elveszíted, az mérhetetlen veszte-

ség. (Kühne Katalin) 
 

Szeretteid számodra a legnagyobb ajándék, ha ebben hi-

hetsz, bármilyen anyagi veszteséget elviselsz. (Kühne  
Katalin) 
 

Az életet ajándékba kaptad Istentől, de ha szeretet nélkül 

élsz, akkor érhet a határtalan veszteség. (Kühne Katalin) 
 

Soha ne az ajándék árát nézd, mindig az ajándékozó szán-

dékát, mert ha az ár a döntő számodra, nem a szeretet, 

amit kapsz ezzel, akkor óriási veszteség érhet. (Kühne  
Katalin) 
 

Nem nagy veszteség, ha rossz barátodat elveszítetted, aki 

korábban ajándék volt. (Mayer Zsó) 
 

Az élet nagy ajándék, ha elveszítjük mérhetetlen veszte-

ség. (Mayer Zsó) 
 

Ajándékul kaptalak, elhagytál, nem vagy veszteség szá-

momra. (Mayer Zsó) 
 

Igazi veszteség akkor ér, ha nem látod, hogy minden nap 

ajándék. (P. Borbély Katalin) 
 

Az élet igazságtalansága, ajándékba kapott boldogság el-

vesztése a holnap vesztesége lehet. (Riba Ildikó) 



1 MONDATBAN… – VESZTESÉG ÉS AJÁNDÉK 

 4 

Mindent, amit adott pillanatban szépnek és jónak vélsz az 

ajándék, ha később azt átértékeled az lehet a veszteség. 

(Dittrich Panka) 
 

A veszteség mindig fáj, aztán mégis idővel kihozza az em-

ber abból is a szépet, ezt is nevezhetjük ajándéknak. 
(Dittrich Panka) 
 

 

A veszteség lehet, hogy olyan ajándékot tartogat számod-

ra, amelyet a problémák megoldása után kaphatsz meg. 

(Vitál Mária) 
 

Az ajándék örömet okoz, a veszteség, szorongást! (Vitál 
Mária) 
 

Az egyedüllét ajándéka a magány, s ezt az alkalmat fel kell 

használni az elmélyülésre, különben veszteség ér. (Vitál  
Mária) 
 

A legcsodálatosabb ajándék élettel kezdődik, a legnagyobb 

veszteség halállal végződik. (Vitál Mária) 
 

Az egészség az élet legnagyobb ajándéka, de a betegség, 

nagy veszteséggel jár. (Vitál Mária) 
 

Nem érhet veszteség, ha olyan munkát végezhetsz, amely-

ben örömödet leled, mert az az élet ajándéka. (Vitál Mária) 
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A lehetőség, az élettől kapott ajándék, s ha elmulasztod, 

nagy veszteség ér. (Vitál Mária) 
 

A jelen ajándéka, a holnap vesztesége. (Vitál Mária) 
 

A tudást, mint ajándékot megoszthatod mással, anélkül, 

hogy veszteség érne. (Vitál Mária) 
 

Nem veszteség az, ha nem kapsz aranyakat ajándékba, de 

egy mosoly és a szeretet örökre tied lehet. (Varga Katalin) 
 

Nem veszteség az, ha kevés a pénzed, de ha veled van a 

szeretet, ez az ajándék. (Varga Katalin) 
 

Életed nem veszteségekből áll csupán, ha bölcs vagy és sze-

retsz, ez az ajándék. (Varga Katalin) 
 

Az egészség vesztesége adja meg a tisztánlátás ajándékát! 
(Bodó Csiba Gizella) 
 

A virág porának vesztesége adja a méz ajándékát! (Bodó 
Csiba Gizella) 
 

Az ajándék lehet, hogy egy hajdani veszteség jutalma! (Bodó 
Csiba Gizella) 
 

A kidőlt nyárfa vesztesége adta azt az ajándékot, hogy 

most besüthet szobám ablakán a nap. (Bodó Csiba Gizella) 
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A Földnek okozott sebek olyan veszteségek, melyek az em-

beriséget fosztják meg a Föld ajándékaitól. (Bodó Csiba  
Gizella) 
 

Hogy nem vagy már, ez a legnagyobb veszteség, hogy e hi-

ány fájdalmából születtek legszebb gondolataim, ez aján-

dék! (Bodó Csiba Gizella) 
 

Látásának vesztesége adta számára a kifinomult érzékeny-

ség ajándékát. (Bodó Csiba Gizella) 
 

Az én veszteségem másnak ajándék lehet. (Golán Angéla) 
 

Az én ajándékom másnak lehet veszteség. (Golán Angéla) 
 

Minden ajándék mögött megbújhat egy veszteség is, csak 

még nem látod! (Golán Angéla) 
 

Minden veszteség mögött megbújhat egy ajándék is, csak 

még nem látod! (Golán Angéla) 
 

Ha mindent elvesztesz ajándékba kapod a szabadságot! 
(Golán Angéla) 
 

A szabdságot csak akkor kaphatod ajándékba, ha minden 

materiális értéket elvesztesz! (Golán Angéla) 
 

Ha én valami értékeset elvesztek, az egy ajándék a 

megtalálónak. (Golán Angéla) 
***
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