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VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG 
 

Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség, akkor közeledik 

a világosság! (Bodó Csiba Gizella) 
  

Mindnyájunkban benne van a világosság és a sötétség is. (Bodó 
Csiba Gizella) 
  

Sötétség és világosság, mindkettő lehet külső és belső állapot is, 

vigyázzunk rá, hogy mit táplálunk, mit őrzünk! (Bodó Csiba 
Gizella) 
  

Az éjszakai sötétség nem félelmetes, ha belűl világosság van 

szívemben, elmémben. (Bodó Csiba Gizella) 
  

Ahol a világosság megjelenik, szertefoszlik a sötétség. (Bodó 
Csiba Gizella) 
  

Az élet világosság és fény, az élettelen a sötétség állapota. 
(Bodó Csiba Gizella) 
  

A háború, az agresszió a sötétség eszköze, a béke és a harmónia 

a világosság virága. (Bodó Csiba Gizella) 
 

Minden számvetés lényege, hogy a sötétségből világosságra 

eszmélj. (Dobrosi Andrea) 
  

A sötétség köpeny, a világosság test, így már érthető, hogy 

meztelen az igazság. (Dobrosi Andrea) 
  

Sötétség kerget, világosság menekül. (Dobrosi Andrea) 



1 MONDATBAN… – VILÁGOSSÁG ÉS SÖTÉTSÉG 

 2 

A megértés az a létra, amely a sötétségből a világosságba vezet. 
(Dobrosi Andrea) 
   

Az erkölcs az a privát szféra, mely az egyén számára 

világosságot generál, még ha sötétséget is áraszt a külvilág felé. 
(Dobrosi Andrea) 
 

Ha életre hívod a fényt, világosság és szeretet éled a szomorú 

sötétség helyén. (Gősi Vali) 
 

Fény-ébredésre szűnik a sötétség, megszületik a lelkünkben - és 

köröttünk is - a világosság. (Gősi Vali) 
 

Bármilyen erőtlen, gyér fény – egy apró gyertya lángja is - képes 

felülemelkedni és uralkodni a határtalan sötétségen, amely csakis 

a világosság hiányától képes létezni. (Gősi Vali) 
 

A világosság maga az élet: remény és fény, általa a lélekben 

uralkodó sötétség – a bűn, harag – megsemmisül. (Gősi Vali) 
 

Küzd a világosság a sötétséggel, ahogy jó a rosszal. (Varga Katalin) 
 

Milyen üdítő érzés a sötétség után a világosság. (Varga Katalin) 
 

Ha sötét van a szívedben, szeress, eljön a világosság. (Varga Ka-
talin) 
 

Világos gondolatokkal el lehet űzni a sötét érzéseket. (Varga Katalin) 
 

Sötét és világos együtt van, mégis különböznek egymástól. (Varga 
Katalin) 
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Megyek állás interjúra és minden oly világos és aztán hetek után 

is sötétbe burkolodzik mert válaszra sem méltatnak. (Dittrich 
Panka) 
 
A világos lehet bármilyen, halvány vagy homályos, a sötét az 

láthatóan láthatatlan. (Dittrich Panka) 
 

Olykor jó hatással is lehet ránk a sötét, mert amikor elmúlik a 

világosságot is átértékelhetjük. (Dittrich Panka) 
 

Ami az egyiknek sötét a másiknak még világos is lehet csupán 

csak nem ugyanazt látják, vagy gondolják. (Dittrich Panka) 
 

Nappali világosságban eltűnhet minden, ami a sötétség birodalma 

volt. (Kühne Katalin) 
 

Világosságot, az értelem fényét szeretném látni fiaink 

tekintetében, nem homályt, kábulattól ködös szemeket, amelyek 

az értéktelenségről, érdektelenségről, butaságról tanúskodnak, 

arról a sötétségről, mely lelkükben uralkodik. (Kühne Katalin) 
 

Jó látni gyermekünket, aki úgy játszik mellettünk, hogy arcát a 

bizalom világossága önti el, mert ő végleg kikerülhet a sötétség 

árnyékából a fényre. (Kühne Katalin) 
 

A sötétség, a gonoszság hamar a világosságra kerülhet, senki sem 

szabadulhat meg bűneitől. (Kühne Katalin) 
 

Gyönyörű világunkban a szeretet világossága uralkodhat, a 

sötétség szellemei végleg lemerülnek, eltűnnek, ha ezért mi is 

minden nap teszünk valamit. (Kühne Katalin) 
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Gondjaink sötétséggel teli erdejéből kijuthatunk a világossággal 

teli, napfényes tisztásra, ha megtaláljuk a hozzá vezető utat. 

(Kühne Katalin) 
 

Fénnyel teli téli sötét a leghidegebb, legridegebb valóságban is 

ajándék lehet, a világosság legyőzheti a sötétséget, ha hiszünk, 

remélünk és a fény felé fordítjuk tekintetünket. (Kühne Katalin) 
 

A nyomasztó téli sötétségben egyetlen gyertya fénye is lehet  a 

világosság forrása. (Bodó Csiba Gizella) 
 

A lélek sötétsége az amit a szeretet világossága oszlat szét. 

(Bodó Csiba Gizella) 
 

Sötét gondolataink a világosság fényében elhalnak. (Bodó Csiba 
Gizella) 
 

A sötétség a negatív, a világosság a pozitív oldalunk. (Bodó Csiba 
Gizella) 
 

A sötétség kárpitján a csillagok a világosság pontjai. (Bodó Csiba 
Gizella) 
 

Fénnyel ébred a világosság, a fény hiánya a sötétség. (Bodó Csiba 
Gizella) 
 

Ha sötétség van a fejekben hiába gyújtunk nappal is fáklyát. 

akkor sem lesz világosság. (Riba Ildikó) 
 

Napra éj következik, világosságra sötétség. (Riba Ildikó) 
 

Sötétségben félünk, világosságban bátor a leggyávább is. (Riba 
Ildikó) 
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