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VIHAR és CSEND
A vihar üt, a csend simogat. (általában) (Dittrich Panka)
A legmélyebb csend az, mikor a lelkedben vihar tombol,
csak mert tehetetlen vagy. (Dittrich Panka)
Amikor a vihar elmossa csendet az nem más mint a harag.

(Dittrich Panka)

Legtöbbször a vihar változást hoz, a csend pedig megnyugvást. (Dittrich Panka)
A vihart legtöbbször csend előzi meg, amikor sötét fellegek
gyülekeznek, ez érvényes a természeti és társadalmi jelenségekre is. (Kühne Katalin)
Jóságos csendet szeretnék, nem fenyegető hallgatást a
nagy viharok után, megnyugodni abban, hogy lehet még élhető az életünk ebben a felfordult világunkban. (Kühne Ka-

talin)

A villámlás, dörgés együtt jár a viharral, de nem kell tőle
félni, hiszen biztonságban túl lehet élni ezeket, és jöhet a
megbékélés, a csendes elmélyülés, amire minden ember vágyik. (Kühne Katalin)
Figyelj a belső csendedre, mert ezzel védheted meg magadat és szeretteidet a viharok idején. (Kühne Katalin)
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Viharosan szeretnek az ifjak, de megvan a szépsége a
csendeknek is, amikor kéz a kézben üldögélnek, emlékeznek
erre az idősek, és vigyáznak egymásra minden pillanatban,
amit együtt tölthetnek még. (Kühne Katalin)
Néha a baljós csend a vihar közeledtét jelzi. (Varga Kata-

lin)

Viharos szóváltás után milyen jó a békítő csend. (Varga Ka-

talin)

Vihar után ha ragyog minden, nem lesz már csend. (Varga

Katalin)

Jobb a békés csend, mint a viharos szóváltás. (Varga Kata-

lin)

Kerüld el a vihart, keressed a csendet. (Varga Katalin)
Vihar előtti csend vészjósló hang. (Riba Ildikó)
A csend vihart ígér. (Riba Ildikó)
Csendben kimondott bántó szavak lelkünk mélyén soha nem
nyugvó vihart kavarnak. (Riba Ildikó)
Vihar van szívemben, csend a lelkemben. (Riba Ildikó)
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Csendre készülődve, számolj a viharral, elsöprő erejű.

(Dobrosi Andrea)

A csend érik, vihar rohasztja. (Dobrosi Andrea)
Amíg csend feszül rád, hajód ring csak, de ha vitorláját vihar szaggatja, nemcsak inog, egyenesen ledob a hullámok
közé - ilyenkor vívod csatád a léttel. (Dobrosi Andrea)
A bölcs viharban csendre lel. (Dobrosi Andrea)
Jobb, ha elcsendesül a vihar, mintha viharrá válik a csend.

(Dobrosi Andrea)

A csend olyan vulkán, melyben vihar a láva. (Dobrosi And-

rea)

A lélek elemét csend tölti, vihar meríti. (Dobrosi Andrea)
Ahogy a hajót vihar viszi előbbre, de szélcsend tartja a vízen, ez sorsod is. (Dobrosi Andrea)
A csend az orvos, a vihar a beteg. (Dobrosi Andrea)
Ha bizonytalanságra vágysz, menj ki a viharba, ha bizonyosságra, keresd a csendet. (Dobrosi Andrea)
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Csendben hallgatom a vihar elmúlását. (Golán Angéla Gabri-

ella)

Vihar uteán mélyebbnek tűnik a csend! (Golán Angéla Gabri-

ella)

A belső csend külső vihar előjele is lehet. (Golán Angéla

Gabriella)

Egy csendesviharnak nagyobb a hord ereje mint egy hangosnak. (Golán Angéla Gabriella)
Viharosan gyorsan kerem a csend forrását! (Golán Angéla

Gabriella)

***
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