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GYŰLÖLET és SZERETET
Gyűlöllek, mély alázattal, kimondhatatlan fájdalommal, mit
szavakba elmondani nem lehet, s melyet csak olyan szív
érezhet, aki igazán szeret. (Dezső Ilona Anna)
Annyira gyűlöllek, hogy az majdnem felér a szeretettel.

(Riba Ildikó)

Gyűlölet és szeretet egy tőről metszettek. (Riba Ildikó)
Szeretlek, de mert elhagytál gyűlöllek. (Riba Ildikó)
Szeresd önmagadat, így szerethetővé leszel, de ha gyűlölsz,
gyűlöletet árasztasz, ami téged is elpusztít. (Kühne Katalin)
Hatalmas ereje lehet a szeretetnek a gyűlölet ellen, csupán
azzal, hogy megmutatod a benned lévő szeretetet. (Kühne

Katalin)

Minden élőlényt szeretnünk kellene, akkor talán sikerülne
megszüntetnünk világunkban a gyűlöletet. (Kühne Katalin)
A szeretet teremt, a gyűlölet pusztít. (Kühne Katalin)
Gyűlölettel semmit sem érhetünk el, de ha másokban felfedezzük a szeretet apró vagy nagyobb jeleit, azt megsokszorozva visszaadjuk nekik, ők elfelejtik a gyűlöletet.

(Kühne Katalin)
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Ha gyűlöletet keltesz, azzal nemcsak másoknak ártasz, a
legtöbbet magadnak, de ha szeretettel fordulsz társaid felé, te is sok szeretet kaphatsz. (Kühne Katalin)
A legelvetemültebb ember lelke mélyén is van szeretet, ezt
felfedezve megváltoztatható az ő gyűlölettel teli élete is.

(Kühne Katalin)

Isten szeret, mert szeretetre méltó vagy, akkor is, ha
bűnbe esel, de a sátán csak a gyűlölet által működhet, ezért
vigyázz, melyikre hallgatsz. (Kühne Katalin)
Nincs nagyobb bűnünk, mintha gyűlölettel élünk a szeretet
helyett. (Kühne Katalin)
Szeretettel harcolhatunk mindenfajta gyűlölet kiirtásáért,
és ez mindannyiunk kötelessége. (Kühne Katalin)
A szeretetet és a gyűlöletet csak egy hajszál választja el
egymástól. (Czégény Nagy Erzsébet)
Akit igazán, tiszta szívből szeretsz, bármi történik is, soha
nem tudod gyűlölni. (Czégény Nagy Erzsébet)
A szeretet fényforrás, a gyűlölet pokol bugyraiból fakad.

(Czégény Nagy Erzsébet)

Gyűlölöm a márciusi hóvihart, szeretem a tavaszt! (Dittrich

Panka)
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A gyűlölet háborúhoz, a szeretet békéhez vezet. (Dittrich

Panka)

A gyűlölet a szeretet hiányából fakad. (Dittrich Panka)
Ha a szeretet legyőzhetne minden gyűlöletet, békében élhetnénk. (Dittrich Panka)
A szeretet szívből jön, a gyűlöletet az érdekek táplálják.

(Dittrich Panka)

Csak a szívből jövő szeretet képes arra, hogy a gyűlölet
pengeélét kicsorbítsa. (Szabó Edit Irma)
A szeretet melengető fénye körbefon, a gyűlölet karma
átokként mar a hátadba. (Szabó Edit Irma)
Nagy ajándék Istentől, hogy gyűlöletet nem éreztem sosem, nagy veszteség lenne, ha nem volna szeretet a szívemben. (P. Borbély Katalin)
Ha szeretet ér, ültesd el, neveld fel, légy elkötelezett arra,
hogy megsokszorozd, a gyűlöletet irtsd ki a szívedből gyökerestől, hogy irmagja se maradjon. (Gősi Vali)
Fényed már örökkön ragyog, mert világítanak a csillagok,
amerre szórod a szeretet-magot, s e csillagfényben a gyűlölet halott. (Gősi Vali)
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A gyűlölet kegyetlen tettek, a szeretet áldott cselekedetek bölcsője. (Gősi Vali)
A gyűlölet embertelenség, a szeretet mélyen emberi érzés.

(Gősi Vali)

Szeretlek hogyha hozzám bújsz, és gyűlöllek ha nem vagy
mellettem. (Anisse)
Szeretet tölti el szívem, ha megölelsz – és gyűlölet, ha arcon vágsz. (Anisse)
Csak az gyülölhet igazán, aki igazán szeretett. (Golán Angéla)
Elutasított szeretet gyűlöletet kelthet. (Golán Angéla)
A gyűlölet is lehet egy ajándék, ha végül szeretethez vezet.

(Golán Angéla)

Ha szeretsz nem gyűlölöd a hibáimat. (Golán Angéla)
Ha gyűlölet szegi az élet útját, reméld, hogy szeretettel
van kikövezve! (Golán Angéla)
Gyűlölöm, ha nem tudok szeretni. (Golán Angéla)
Semmi sem fegyverzi jobban le az ellenséget, mint amikor a
gyűlöletre szeretettel válaszolnak. (Golán Angéla)
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Szeresd önmagad és látni fogod, hogy a gyűlölet elkerül.

(Golán Angéla)

A gyűlölet mögött az eltaszított szeretet rejtőzik. (Golán

Angéla)

A gyűlölet, és a szeretet is lehet egy alkalmi, vagy tartós
állapot. (Mayer Zsó)
A szeretetet követheti a gyűlölet, mely széttépi lelket.

(Mayer Zsó)

A gyűlölet mar, a szeretet lágyít. (Mayer Zsó)
A szeretet lángjánál melegedhetsz, a gyűlölet parazsánál
didereghetsz. (Mayer Zsó)
Szereted, ha szép, gyűlölöd, ha csúnya, pedig a szép léleknek, a szeretet a kulcsa. (Jártó Róza)
A szeretet kezdeményez, a gyűlölet befejez. (Dobrosi Andrea)
A szeretetre szükséged van,

(Dobrosi Andrea)

a gyűlöletre energiád.

A szeretet őriz, a gyűlölet fogva tart. (Dobrosi Andrea)
A szeretet felemel, a gyűlölet felülemelkedik. (Dobrosi

Andrea)
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A szeretet önmagát adja, a gyűlölet téged vesz el. (Dobrosi

Andrea)

A szeretetnek más a fontos, a gyűlöletnek önmaga. (Dobrosi

Andrea)

A szeretet alázatból fakad, a gyűlölet gőgből épít falakat.

(Dobrosi Andrea)

A szeretet magadra hagy, a gyűlölet nálad marad. (Dobrosi

Andrea)

A szeretet talpra állít, a gyűlölet gáncsol. (Dobrosi Andrea)
A szeretet felszáll a mélyből, a gyűlölet átesik magaslatán.

(Dobrosi Andrea)

A szeretet víz a hervadó virágnak, a gyűlölet a szív szárazsága. (Dobrosi Andrea)
A szeretetnek próbatétel a türelem, a gyűlöletnek szenvedés. (Dobrosi Andrea)
A szeretet beárnyékol, a gyűlölet eléget. (Dobrosi Andrea)
A szeretet összeköt, a gyűlölet széttép. (Dobrosi Andrea)
A szeretet védelmez, a gyűlölet védekezik. (Dobrosi Andrea)
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A gyűlölet menekül, a szeretet menekít. (Dobrosi Andrea)
A szeretet lankadatlanul követ, hogy legyőzze gyűlöleted.

(Dobrosi Andrea)

A gyűlölet gyanakvása megöli a szeretetet. (Dobrosi Andrea)
A szeretet az utcán hever, a gyűlölet sárba tapossa.

(Dobrosi Andrea)

A szeretet sebtapasz a gyűlölet sebén. (Dobrosi Andrea)
A szeretet gyengéd, a gyűlölet: gyengéd. (Dobrosi Andrea)
A gyűlölet is szeretet. (Vitál Mária)
A gyűlölet csúfít, a szeretet szépít. (Vitál Mária)
A szeretet hatalmasabb a gyűlöletnél. (Vitál Mária)
A szeretet ajándék, a gyűlölet büntetés. (Vitál Mária)
A szeretet egyesít, a gyűlölet ki közösít. (Vitál Mária)
A szeretet békét, a gyűlölet háborút szül. (Vitál Mária)
A szeretet gyógyít, a gyűlölet megbetegít. (Vitál Mária)
Erőltetett szeretet csak gyűlöletet gerjeszt. (Vitál Mária)
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A gyűlölet szava rombol, a szeret szava épít. (Vitál Mária)
A gyűlölet nem ismeri fel a szeretet mértékét. (Vitál Mária)
A gyűlölet gyűlöletet, a szeretet szeretetet szül. (Vitál

Mária)

A gyűlölet gonosszá, a szeretet jóságossá tesz. (Vitál Mária)
Szeretet a saját éned, a gyűlölet az árnyék éned. (Vitál

Mária)

Vígjáték a szeretetből, a dráma a gyűlöletből születik.

(Vitál Mária)

Angyali lelkedben szeretet van, az ördögiben, gyűlölet.

(Vitál Mária)

A szeretetben kitárulkozol, gyűlöletben elszigetelődsz.

(Vitál Mária)

A szeretet meglágyítja a szíved, a gyűlölet megkeményíti.

(Vitál Mária)

A szeretet mosolyt, a gyűlölet fintort sző fátyolként az arcodra. (Vitál Mária)
A szeretet hangja csendes, a gyűlölet hangja hangosan
tombol. (Vitál Mária)
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Ha kölcsönös szeretetben élsz, nem vagy kiszolgáltatva a
gyűlölet erői előtt. (Vitál Mária)
A gyűlöletben az igazat is hamisan látod, a szeretetben a
hamisat is igaznak. (Vitál Mária)
A szeretet iránti szomjúságot ne a gyűlölet keserű poharából akard csillapítani. (Vitál Mária)
Szeretetben megtalálod a tökéletes boldogságot, gyűlöletben csak boldogtalan lehetsz. (Vitál Mária)
A szeretetben képes vagy vidáman tréfálkozni, de a gyűlöletben csak savanyúan gúnyolódni. (Vitál Mária)
A gyűlölet, mint a rozsda, pusztítást tesz a lelkedben, hiába
kezeled a szeretet arany porával. (Vitál Mária)
A szeretet fénye olyan erős, hogy még a gyűlölet sötét
vásznán keresztül is képes átvilágítani. (Vitál Mária)
A vétkeidért gyűlölnöm kellene, de én megbocsátok, mert
szeretet van a szívemben, de bízni benned, hinni neked, már
nem tudok többé. (Vitál Mária)
Ha azt az embert veszíted el, akiről azt hitted, hogy az
őszinte szeretetét élvezed, akkor a gyűlölet orkán szele
feltámad a lelked mélyéről. (Vitál Mária)
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Szeretet és gyűlölet, mindkettő egy érzelem. (Varga Katalin)
Szeretve gyűlölni, vagy gyűlölve szeretni, nem lehet. (Varga

Katalin)

Sose gyűlöld azt, akit valaha szerettél. (Varga Katalin)
Egy ember lelkét megszépíti a szeretet, a gyűlölet megfertőzi. (Varga Katalin)
A legnagyobb szeretetből lehet a legnagyobb gyűlölet és
fordítva is igaz. (Varga Katalin)
Gyűlölve szeretni, hogy lehet? (Varga Katalin)
A gyűlölet megfertőzi a világot, a szeretet összetartja.

(Varga Katalin)

Gyűlölöm a hazugságot, szeretem az őszinteséget. (Varga

Katalin)

Sose gyűlöld az ellenfeled, hátha egyszer megszeret. (Varga

Katalin)

Könnyebb szeretve lenni, mint gyűlöletben élni. (Varga

Katalin)

Ne reméld, hogy gyűlöletért szeretetet kapsz! (Jalcs Irén)
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Szeretettel oltsd a gyűlölet lángját! (Jalcs Irén)
Amíg gyűlölet él benned addig nem tudod meg milyen a szeretet. (Jalcs Irén)
A szeretetet soha ne cseréld gyűlöletre, de a gyűlöletet
cseréld mindig szeretetre! (Jalcs Irén)
A szeretet gyógyít, míg a gyűlölet megbetegít. (Jalcs Irén)
A sok szeretet legyőzi a gyűlöletet. (Jalcs Irén)
Soha nem tudnám gyűlölni azt ki valaha szeretett. (Jalcs

Irén)

Szeretem ha szeretnek, de soha nem gyűlölöm azt ki nem
szeret engem. (Jalcs Irén)
Szívedben legyen mindig szeretet, de soha ne legyen gyűlölet. (Jalcs Irén)
A neked címzett gyűlölet visszafordul, ha cserébe áldást,
szeretetet küldesz. (Szabó Edit Irma)
A gyűlölet csak szeretettel gyógyítható. (Szabó Edit Irma)
A gyűlöletnek csakis szeretet az orvossága. (Szabó Edit Irma)
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***
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