40 gyönyörű idé zet a nőkről, ne m csak nőknek!

1. „A férfiak felfedezték a tüzet, a nők pedig azt, hogy miként játsszanak
vele.” – Sarah Jessica Parker
2. „Mindegyik nő ki kéne használja azt, amit az Anyatermészettől kapott, még
mielőtt az Apaidő visszakérné tőle.” – Laurence J. Pete
3. „A nő olyan, mint egy teástasak. Nem tudhatod, milyen erős karaktere van,
míg bele nem mártod forró vízbe.” – Eleanor Roosevelt
4. „Valamennyi civilizált nép tisztelte a nőt.” – Jean Jacques Rousseau
5. „A nők és a macskák azt teszik, amihez kedvük van, míg a férfiaknak és a
kutyáknak relaxálniuk kéne és megbarátkozniuk a gondolattal.” – Robert A.
Heinlein
6. „Általában minden idióta háta mögött egy fantasztikus asszony áll.” – John
Lennon
7. „Nevelsz egy férfit, nevelsz egy férfit. Nevelsz egy nőt, nevelsz egy teljes
generációt.” – Brigham Young

10. „Egy folyamatosan fejlődő nő vagyok. Annyira törekszem, mint mások.
Tanulni próbálok minden egyes konfliktusból, tapasztalatból. Az élet sosem
unalmas.” – Oprah Winfrey
11. „A nőkért öltözöm fel, és a férfiakért vetkőzöm le.” – Anthony Delano
12. „Érdekes, miként a nő vállai sziklaként tűnnek a férfinak.” – ismeretlen
13. „Lehetséges, hogy a szeretett nő szeme valójában maga a világ vége.” –
Grigore Vieru
14. „Sokszor úgy tűnik, nem nő vagy, hanem a fény, amely a virágra vetül.” –
Virginia Woolf
15. „Csakis ott, ahol a nő lepellel takarja el arcát, éget téged a vágy, hogy
felfedezd a vonásait.” – Antoine de Saint Exupery
16. „A nő: a legtanulmányozottabb az élő húsok közül, aki a
legédesebb szikrával ragyog.” – Antoine de Saint Exupery
17. „Nővé válsz, nem születsz.” – Simone de Beauvoir

8. „Egyetlen nő sem vágyakozik arra, hogy egy férfi magával ragadja, ő
csupán annyit akar, hogy a férfi akarja azt megtenni.” – Elisabeth Peters
9. „A nők odavannak a matekért. Elosztják életkorukat 2-vel, megkétszerezik
a ruhák árait, és legalább 5 évvel toldják meg legjobb barátnőjük életkorát.” –
Marcel Achard

18. „Inkább lennék nő, mint férfi. A nők sírhatnak, szép ruhákat
vehetnek fel, és ők az elsők, akiket megmentenek, ha egy hajó
elsüllyed.” – Gilda Radner
19. „A nő úgy viseli könnyeit, akár az ékszereit.” – ismeretlen
20. „A nő többet képes mondani egyetlen sóhajtással, mint a férfi
egy teljes beszéddel.” – Arnold Haultain

21. „Egy csók lehet egy vessző, egy kérdőjel vagy egy felkiáltójel.
Ezek olyan írásszabályok, amelyeket minden nőnek ismernie kell.” –
Mistinguette
22. „Nem félek csakis a nőktől, mivel tudom, hogy nem bántanak
engem.” – Abraham Lincoln
23. „A férfi abba szeret bele, amit lát. A nő abba, amit hall.” –
Woodrow Wiatt
24. „A legegyszerűbb módszer, hogy megismerj egy nőt, hogy
elmész vele vásárolni.” – Marcelene Cox

32. „A nők mindig szépek.” – Ville Valo
33. „Bármit is tegyenek, a nőknek kétszer olyan jól kell azt
elvégezniük, mint a férfiaknak ahhoz, hogy jónak ismerjék el.
Szerencsére ez nem is olyan nehéz.” – Charlotte Whitton
34. „Évát azért nem hozták létre Ádám legfelsőbb testrészéből, hogy
ne kerülje el őt. A legalsóból azért nem, hogy Ádám ne gázolhasson
át rajta. Így Éva olyan testrészből született, amely a kar alatt van,
amelynek védelmeznie kell őt, és a szív mellett, hogy szeresse őt.” –
Matthew Prior
35. „Én saját magam nője vagyok.” – Evita Peron

25. „Egy nő szenvedélyéből ered az örök élet.” – James Clavell
26. „A nők elsiratják halottjaikat, a férfiak pedig megbosszulják.” –
Alexandre Dumas

36. „Egyetlen nő se szép vagy csúnya addig, míg meg nem ismered
őt.” – Marin Preda

27. „A nő az emberiség második számú rejtélye.” – Anne Rice

37. „A nő az élet motorja. A férfi csupán a slusszkulcs.” – Valeriu
Butulescu

28. „A szépsége megragadja a figyelmed, viszont a személyisége
magával ragadja a szívedet.” – ismeretlen

38. „A nő csakis egyetlen titkot képes megőrizni: az életkorát.” –
Voltaire

29. „A nő élelem az isteneknek, amelyet az ördögök főztek.” –
William Shakespeare

39. „A gyönyörű nő kedves a szemnek, a szelíd nő kedves a szívnek.
Az első egy igazi ékszer, viszont a második egy valódi kincs.” –
Napoleon Bonaparte

30. „Az Isten először megalkotta a férfit. Egy mesterművet mindig
egy vázlat előz meg.” – ismeretlen
31. „A nő úgy ismeri a szeretett férfi arcát, mint ahogyan a tengerész
ismeri a tengert.” – Honore de Balzac

40. „A nők olyan lények, akiket szeretni kell, nem megérteni.” –
Oscar Wilde

