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Ha lehet kerüljétek az orvosokat, fogorvosokat, reumatológusokat, kardiológusokat,
urológusokat, de legjobban a patológusokat!
Soha ne add fel! Ha nem megy valami így, hát majd megy úgy. Ha nem megy ma, hát majd
megy holnap.

Ha már nem tudsz magasra ugrani, nem baj. Mondd azt, hopp, és lépj fel a járdára.

Az ember apránként hal meg.
Amivel felhagysz, azzal egy darabot odavetettél magadból az enyészetnek.

Soha ne felejts el nevetni!

A nevetés a legjobb megelőzés minden betegség ellen (kivéve a köhögést). Ne felejts el
nevetni - önmagadon.

Az ember néha ügyetlen, és hülyeségeket csinál. Kész egyszemélyes kabaré. Ingyen
röhöghetsz magadon.

Soha ne fényezd magad!

Főként a rokonaid, a szomszédjaid és az ismerőseid előtt.Bennük már úgyis él egy kép rólad,
és ezt megváltoztatni nincs időd.Meg aztán minek?
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Soha ne mondj le semmiről!
Engedd át magad az örömöknek.

Ha kívánsz valamit, szerezd meg.Pénzbe kerül? Na és? Spóroltál eleget életedben, a vágyad
meg már úgysem egy luxusjacht. Azt a fél kiló epret vagy azt az üveg jó bort tedd magadévá
lelkiismeret furdalás nélkül!

Soha ne hagy magad fosztogatni! Gyermekeid, unokáid, rokonaid nélküled is meg fognak élni.
Az ő igényeik miatt ne mondj le a magadéról. Küzdjenek ők is, ahogyan te tetted hajdan.

Soha semmihez nem vagy öreg!

Ne szégyelld, ha szerelmes lettél valakibe!

Ha most ismerkedsz a számítógéppel, ha megveszel egy szokatlan fazonú ruhát.

Azért persze viselkedj a korodnak megfelelően, mert ha nagyon viháncolsz, a társadalom kivet
magából.
A társadalom ugyanis öregebb és házsártosabb, mint te vagy.

Soha ne csak a holnapra tervezz!
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Legyenek hosszú távú terveid. Ez nem pénzkérdés.

Írd meg az emlékirataidat (vagy mondd hangrögzítőre), és ne törődj vele, ha az első
mondataid ügyetlenek, mert a történeted kihozza belőled a teljesítményt.

Nyaralj ott, ahol élsz. Vagyonokat fizetnek emberek azért, hogy a turista szemével nézzék a
városodat. Nézd meg te is, neked ez szinte ingyen van.

Használd ki a lehetőségeidet, és vonatozz egyet évente. Ne feledd, mindig találhatsz új
dolgokat.

Ha ateista vagy, hallgass meg egy misét, ha keresztény vagy, menj el egy zsinagógába, ha
pedig zsidó vagy, hát nézz körül a Bazilikában.

Soha ne gondold, hogy az élet igazságtalan!

Ne hidd, hogy neked több járt volna, ám ha mégis, akkor ma már nem mindegy? Ezt dobta a
gép.
Vond meg a vállad és szedd össze a szép perceket, a lélekemelő pillanatokat, és emlékezz
azokra, akiket szerettél.

Szeresd az életet, mert csak így távozhatsz nyugodt méltósággal egyszer, a remélhetőleg
távoli jövőben.
Aztán újjászületünk!
Remélhetőleg nem hangyának, mert az strapás. Én a lajhárt preferálom.
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Hozzáadott javaslatom: az agyadat mindig dolgoztasd, mert a pihentetett agy az ördög fészke.
Az ördög neve Altzheimer !!!

Orosz Laci hozzáadott javaslata: tessék vidulni!

Íme: - Azt mondta a feleségem, hogy kér egy drága bundát születésnapjára.- És?
kiírtam neki dvd-re a tavalyi Siófok - ZTE meccset..

- Két cápa panaszkodik egymásnak- Képzeld, a múltkor lenyeltem egy szörföst.
Olyan vacak napolajat használt, hogy napokig hasmenésem volt tőle!
- Ne is mondd! Nemrég lenyeltem egy szőke nőt. Olyan üres volt a feje, hogy egy hétig nem
tudtam
lemerülni!

- Két csecsemő beszélget.- Szia. Te fiú vagy, vagy lány? - Fiú.! - Honnan tudod?- Ha kimegy a
nővér,
megmutatom. A nővér elhagyja a termet, a kisbaba felrántja a takarót- Látod? Kék a bugyim!

A tanár így szól az osztályhoz: Ha a hátsó padokban ülök olyan csendben kártyáznának, mint a
középső padokban alszanak, akkor az első padokban tudnának figyelni.

- Miért nem mos a rendőr fogat? Mert nem fér a szappan a szájába!

- Meséli egy férfi a kocsmában- Képzeljétek, tegnap este amikor itt iszogattam veletek, egy
fickó betört
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a házamba!- És, mi történt? - kérdik a többiek.- Agyrázkódást kapott, és kitört hat foga... A
feleségem
ugyanis azt hitte, megint én megyek haza részegen, és jól megverte!

- Ádám: Istenem, miért teremtetted - Évát ilyen szépre?- Azért, hogy tudjad szeretni.- Jó, de
miért ilyen
buta?- Hogy ő is tudjon szeretni téged...

- A hajótörött - összeszedve utolsó erejét - kiúszik a lakatlan szigetre.Partot érve a fáradságtól
elájul. Arra tér magához, hogy ott áll mellette a felesége és üvölt:- Hol voltál, Józsi?!
A hajó már tegnap elsüllyedt!

- Meg akarok halni! - mondja egy kiadós veszekedés után a férj.- Én is! - így az asszony.Akkor én már
nem!

- Két barátnő beszélget:- Te még nem mentél férjhez?- Nem,mert várom az igazit.-Tudod már
hogy ki
az igazi ?- Aki elvesz feleségül...

Egy cigánycsalád áll egy szigeten. Az a hír járja, hogy ha átússzák a folyót, akkor fehér
emberek
lesznek. Először átúszik az apa. Fehér ember lesz. Majd átúszik az anya egy kis bökkenővel,
de átér,
így ő is fehér ember lesz.
A kislány éppen, hogy csak át tud úszni a túlpartra, de végül ő is fehér ember lesz.
Elkezd úszni a cigány kisfiú. Félúton elkezd fuldokolni. Az anya megszólal:- Segítsünk neki?
Mire az apa:- Egy cigánynak?...
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- Újra nősülhetnél! - Miért?- Mert már unom a feleségedet.

- Valamit nem értek. - mondja a tanítónő az egyik mamának.- Hol tanulja Döncike azokat a
rettenetes
káromkodásokat?- tetszik tudni, - válaszolja az anyuka - éppen az APEH mellett lakunk...

- Új bundában jön haza az asszony. A gyerekei kérdezik.- De szép új bunda! Csak nem a
papától
kaptad?- Na hiszen!, válaszol anyuka.- Ha az apátokra várnék akkor még ti sem lennétek!

- Hogy hívják az eltűnt kínait?- ???- Nin Csen!

- Egyik barát meséli a másiknak:- Képzeld, életem legboldogabb napjait a francia
tengerpartnak
köszönhetem.- Miért? Hiszen te sohasem jártál ott!- De a feleségem ott nyaralt tíz napig.

- Egy szőke nő meséli a barátnőjének:- Képzeld, egy jó tündér megállított ma, és azt mondta
választhatok, hogy mit kívánok tőle, mi kell jobban: jó memória, vagy nagy mellek! - És
melyiket
választottad? Már nem emlékszem!
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