
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmai, o ne žodžiai, yra tikros draugystės matas. 
 Džordžas Vašingtonas 

Susiradęs naujų draugų, nepamiršk senųjų. 
 Erazmas Roterdamietis 

Visų draugas - niekieno draugas. 
 Aristotelis 

Jei nori įsigyti draugų, nereikia blaškytis. 
 Eric-Emmanuel Schmitt 

Jei ieškai draugų be trūkumų, tai rizikuoji likti be draugų 
 Levas Tolstojus 

Tarp draugų ieškok tų, kurie daugiau už tave išmano 
 Robertas Aleksandras Šumanas 

Draugystė net ir išblėsusi vis tiek tebeturi savo teises, ir jas 
privalu gerbti 

 Žanas Žakas Ruso 

Vienintelis dalykas, svarbus gyvenime, yra turėti ką nors, kas supranta tave, kas 
tiki tavimi, ir liks su tavimi nesvarbu kas nutiktų. 

 Maiklas Džeksonas 

http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/veiksmai-o-ne-zodziai-yra-tikros-draugystes-matas
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/dzordzas-vasingtonas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/susirades-nauju-draugu-nepamirsk-senuju
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/erazmas-roterdamietis
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/visu-draugas-niekieno-draugas
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/aristotelis
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/aristotelis
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/jei-nori-isigyti-draugu-nereikia-blaskytis
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/eric-emmanuel-schmitt
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/jei-ieskai-draugu-be-trukumu-tai-rizikuoji-likti-be-draugu
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/levas-tolstojus
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/tarp-draugu-ieskok-tu-kurie-daugiau-uz-tave-ismano
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/robertas-aleksandras-sumanas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugyste-net-ir-isblesusi-vis-tiek-tebeturi-savo-teises-ir-jas-privalu-gerbti
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugyste-net-ir-isblesusi-vis-tiek-tebeturi-savo-teises-ir-jas-privalu-gerbti
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/zanas-zakas-ruso
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/vienintelis-dalykas-svarbus-gyvenime-yra-tureti-ka-nors-kas-supranta-tave-kas-tiki-tavimi-ir
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/vienintelis-dalykas-svarbus-gyvenime-yra-tureti-ka-nors-kas-supranta-tave-kas-tiki-tavimi-ir
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/maiklas-dzeksonas


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vienintelis būdas įgyti draugą – būti draugu. 
 Ralfas Voldas Emersonas 

 

Tikiu, kad nusipelniau savo priešų, bet abejoju, ar užsitarnavau draugus. 
 Voltas Vitmenas 

 

Draugystė tenkinasi tuo, kas galima, nereikalaudama to, kas priklauso. 
 Aristotelis 

 

Kur nėra visiško atvirumo, pasitikėjimo, ten nėra ir 

negali būti draugystės. 
 Visarionas Belinskis 

 

Jeigu draugas padarys tau priekaištą dėl kokio nors trūkumo, 

visuomet manyk, kad jis dar ne viską tau pasakė. 
 Tomas Fuleris 

 

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo 

darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. 
 Johanas Volfgangas Gėtė 

 

Nepasitikėk ūmiu draugu, net jeigu iš prigimties jis geras žmogus. 
 Abul Faradžas Baras Ėbrėjus 

 

Draugas yra tas, kuris įeina, kai kiti išeina. 
 Walter Winchell 

 

http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/vienintelis-budas-igyti-drauga-buti-draugu
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/ralfas-voldas-emersonas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/tikiu-kad-nusipelniau-savo-priesu-bet-abejoju-ar-uzsitarnavau-draugus
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/voltas-vitmenas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugyste-tenkinasi-tuo-kas-galima-nereikalaudama-to-kas-priklauso
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/aristotelis
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/kur-nera-visisko-atvirumo-pasitikejimo-ten-nera-ir-negali-buti-draugystes
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/kur-nera-visisko-atvirumo-pasitikejimo-ten-nera-ir-negali-buti-draugystes
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/visarionas-belinskis
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/jeigu-draugas-padarys-tau-priekaista-del-kokio-nors-trukumo-visuomet-manyk-kad-jis-dar-ne-viska
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/jeigu-draugas-padarys-tau-priekaista-del-kokio-nors-trukumo-visuomet-manyk-kad-jis-dar-ne-viska
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/tomas-fuleris
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/tomas-fuleris
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/geriausias-budas-islaikyti-draugyste-dalytis-mintimis-apie-savo-darbus-zmones-labiausiai-suartina
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/geriausias-budas-islaikyti-draugyste-dalytis-mintimis-apie-savo-darbus-zmones-labiausiai-suartina
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/johanas-volfgangas-gete
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/johanas-volfgangas-gete
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/nepasitikek-umiu-draugu-net-jeigu-is-prigimties-jis-geras-zmogus
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/abul-faradzas-baras-ebrejus
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugas-yra-tas-kuris-ieina-kai-kiti-iseina
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/walter-winchell


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baimė suklysti neturi mūsų atbaidyti nuo tiesos ieškojimo. 
 Klodas Adrianas Helvecijus 

Apsimetėlis draugas daug blogesnis už pikčiausią priešą. 
 Publijus Siras 

Draugystė, kuri pasibaigė, niekuomet iš tikro nebuvo prasidėjusi. 
 Publijus Siras 

 

Draugo neskubėk rinktis, dar mažiau skubėk jį keisti. 
 Bendžaminas Franklinas 

 

Pasitikėk draugu tik jį pažinęs. 
 Publijus Siras 

Gyvenk su žmonėmis taip, kad tavo draugai netaptų priešais, o priešai taptų 

draugais. 
 Heraklitas 

 

Bičiulystė pradeda blėsti būtent tada, kai draugai kiaurai permato 

vienas kitą. 
 John O'Donohue 

 

http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/baime-suklysti-neturi-musu-atbaidyti-nuo-tiesos-ieskojimo
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/klodas-adrianas-helvecijus
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/apsimetelis-draugas-daug-blogesnis-uz-pikciausia-priesa
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/publijus-siras
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugyste-kuri-pasibaige-niekuomet-is-tikro-nebuvo-prasidejusi
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/publijus-siras
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugo-neskubek-rinktis-dar-maziau-skubek-ji-keisti
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/bendzaminas-franklinas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/pasitikek-draugu-tik-ji-pazines
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/publijus-siras
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/gyvenk-su-zmonemis-taip-kad-tavo-draugai-netaptu-priesais-o-priesai-taptu-draugais
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/gyvenk-su-zmonemis-taip-kad-tavo-draugai-netaptu-priesais-o-priesai-taptu-draugais
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/heraklitas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/biciulyste-pradeda-blesti-butent-tada-kai-draugai-kiaurai-permato-vienas-kita
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/biciulyste-pradeda-blesti-butent-tada-kai-draugai-kiaurai-permato-vienas-kita
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/john-odonohue


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draugaudami ir mylėdami mes dažnai daugiau baimės patiriame 

iš to, ko nežinome, negu iš to, ką žinome. 
 Fransua de Larošfuko 

 

Retai būna tikra meilė, bet tikra draugystė būna dar rečiau. 
 Fransua de Larošfuko 

Tikra draugystė nepažįsta pavydo. 
 Fransua de Larošfuko 

 

Vertingiausia dovana žmonėms po išminties yra draugystė. 
 Liudvikas van Bethovenas 

 

Nepasitikėti draugais didesnė gėda, negu būti jų apgautam. 
 Fransua de Larošfuko 

 

Nepastebėti draugų atšalimo tolygu menkai tebranginti jų draugystę. 
 Fransua de Larošfuko 

 

Draugystė, net ir išblėsusi, vis tiek turi savo teises, ir jas privalu gerbti. 
 Žanas Žakas Ruso 

 

Tik draugo ranka gali išrauti iš širdies dyglius. 
 Klodas Adrianas Helvecijus 

 

http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugaudami-ir-myledami-mes-daznai-daugiau-baimes-patiriame-is-to-ko-nezinome-negu-is-to-ka
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugaudami-ir-myledami-mes-daznai-daugiau-baimes-patiriame-is-to-ko-nezinome-negu-is-to-ka
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/fransua-de-larosfuko
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/retai-buna-tikra-meile-bet-tikra-draugyste-buna-dar-reciau
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/fransua-de-larosfuko
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/tkra-draugyste-nepazista-pavydo
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/fransua-de-larosfuko
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/vertingiausia-dovana-zmonems-po-isminties-yra-draugyste
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/liudvikas-van-bethovenas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/nepasitiketi-draugais-didesne-geda-negu-buti-ju-apgautam
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/fransua-de-larosfuko
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/nepastebeti-draugu-atsalimo-tolygu-menkai-tebranginti-ju-draugyste
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/fransua-de-larosfuko
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/fransua-de-larosfuko
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugyste-net-ir-isblesusi-vis-tiek-turi-savo-teises-ir-jas-privalu-gerbti
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/zanas-zakas-ruso
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/tik-draugo-ranka-gali-israuti-is-sirdies-dyglius
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/klodas-adrianas-helvecijus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gera atmintis yra draugystės pagrindas ir meilės pražūtis. 
 Erichas Marija Remarkas 

 

Tikras draugas tas, kuris laikys tave už rankos ir jaus tavo širdį. 
 Gabrielis Garsija Markesas 

 

Elgdamiesi su artimaisiais taip, tarsi jie geresni negu iš tikrųjų, priverčiame 
juos tapti geresnius. 

 Johanas Volfgangas Gėtė 

Tikroji Draugystė teisinga ir narsi. 
 Frydrichas Šileris 

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. 
 Frydrichas Šileris 

 

Niekad nesame tokie vargšai, kad negalėtume padėti savo 

artimam. 
 Nikolajus Gogolis 

Didžiausias draugystės žygdarbis ne atskleisti draugui savo 

trūkumus, o atverti jam akis į jo paties ydas. 
 Fransua de Larošfuko 

 

http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/gera-atmintis-yra-draugystes-pagrindas-ir-meiles-prazutis
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/erichas-marija-remarkas
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/erichas-marija-remarkas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/tikras-draugas-tas-kuris-laikys-tave-uz-rankos-ir-jaus-tavo-sirdi
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/gabrielis-garsija-markesas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/elgdamiesi-su-artimaisiais-taip-tarsi-jie-geresni-negu-is-tikrujupriverciame-juos-tapti-geresnius
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/elgdamiesi-su-artimaisiais-taip-tarsi-jie-geresni-negu-is-tikrujupriverciame-juos-tapti-geresnius
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/johanas-volfgangas-gete
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/johanas-volfgangas-gete
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/tikroji-draugyste-teisinga-ir-narsi
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/frydrichas-sileris
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/didybes-virsuneje-nepamirsk-ka-reiskia-draugas-nelaimeje
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/frydrichas-sileris
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/niekad-nesame-tokie-vargsai-kad-negaletume-padeti-savo-artimam
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/niekad-nesame-tokie-vargsai-kad-negaletume-padeti-savo-artimam
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/nikolajus-gogolis
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/nikolajus-gogolis
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/didziausias-draugystes-zygdarbis-ne-atskleisti-draugui-savo-trukumus-o-atverti-jam-akis-i-jo-paties
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/didziausias-draugystes-zygdarbis-ne-atskleisti-draugui-savo-trukumus-o-atverti-jam-akis-i-jo-paties
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/fransua-de-larosfuko


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pati svarbiausia mūsų užduotis - neleisti augti mūro 
sienai savo širdyje. O ypač saugotis, kad netaptume 

akmeniu kitų sienose. 
 Bruno Ferrero 

 

Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis 
apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla. 

 Johanas Volfgangas Gėtė 

Norint įgyti draugų ir bičiulių palankumą kasdieniuose santykiuose, 

reikia jų teikiamas paslaugas vertinti labiau už juos pačius, ir 

atvirkščiai: savo paslaugas draugams reikia laikyti menkesnėmis, 

negu mano mūsų draugai ir bičiuliai. 
 Platonas 

Draugystę manau esant neįmanomu dalyku, daugeliui ji 
tiesiog pernelyg sunki užduotis. 

 Robert Walser 

Vienintelis dalykas, svarbus gyvenime, yra turėti ką nors, kas supranta 
tave, kas tiki tavimi, ir liks su tavimi nesvarbu kas nutiktų. 

 Maiklas Džeksonas 

http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/pati-svarbiausia-musu-uzduotis-neleisti-augti-muro-sienai-savo-sirdyje-o-ypac-saugotis-kad
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/pati-svarbiausia-musu-uzduotis-neleisti-augti-muro-sienai-savo-sirdyje-o-ypac-saugotis-kad
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/pati-svarbiausia-musu-uzduotis-neleisti-augti-muro-sienai-savo-sirdyje-o-ypac-saugotis-kad
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/bruno-ferrero
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/geriausias-budas-islaikyti-draugyste-dalytis-mintimis-apie-savo-darbus-zmones-labiausiai-suartina
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/geriausias-budas-islaikyti-draugyste-dalytis-mintimis-apie-savo-darbus-zmones-labiausiai-suartina
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/johanas-volfgangas-gete
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/norint-igyti-draugu-ir-biciuliu-palankuma-kasdieniuose-santykiuose-reikia-ju-teikiamas-paslaugas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/norint-igyti-draugu-ir-biciuliu-palankuma-kasdieniuose-santykiuose-reikia-ju-teikiamas-paslaugas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/norint-igyti-draugu-ir-biciuliu-palankuma-kasdieniuose-santykiuose-reikia-ju-teikiamas-paslaugas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/norint-igyti-draugu-ir-biciuliu-palankuma-kasdieniuose-santykiuose-reikia-ju-teikiamas-paslaugas
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/platonas
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugyste-manau-esant-neimanomu-dalyku-daugeliui-ji-tiesiog-pernelyg-sunki-uzduotis
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/draugyste-manau-esant-neimanomu-dalyku-daugeliui-ji-tiesiog-pernelyg-sunki-uzduotis
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/robert-walser
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/vienintelis-dalykas-svarbus-gyvenime-yra-tureti-ka-nors-kas-supranta-tave-kas-tiki-tavimi-ir
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/vienintelis-dalykas-svarbus-gyvenime-yra-tureti-ka-nors-kas-supranta-tave-kas-tiki-tavimi-ir
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/maiklas-dzeksonas


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Elgdamiesi su artimaisiais taip, tarsi jie geresni negu iš tikrųjų, priverčiame juos tapti 

geresnius. 
 Johanas Volfgangas Gėtė 

 

Sesuo yra ta kuri siekia tavo rankos ir paliečia tavo širdį 
 Louise Hay 

Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą 
 John Kehoe 

Santykiuose su kitais, kaip ir visur kitur, gauname būtent tai, kuo tikim, 
apie ką mąstom ir ko tikimės 

 John Kehoe 

Pamatyti sausą ašarą ir įžvelgti džiugų skausmą tavo veide gali tik tas, 

kuriam Tu nuoširdžiai rūpi. Tokį žmogų gali drąsiai vadinti savo Draugu. 

Nežinomas autorius 

Raskime laiko klausytis, žvelgti į akis, išmokime kartu verkti, drąsinti 
vienas kitą, juoktis, būti tiesiog kartu.  

 Bruno Ferrero 

http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/elgdamiesi-su-artimaisiais-taip-tarsi-jie-geresni-negu-is-tikrujupriverciame-juos-tapti-geresnius
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/elgdamiesi-su-artimaisiais-taip-tarsi-jie-geresni-negu-is-tikrujupriverciame-juos-tapti-geresnius
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/johanas-volfgangas-gete
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/johanas-volfgangas-gete
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/sesuo-yra-ta-kuri-siekia-tavo-rankos-ir-paliecia-tavo-sirdi
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/louise-hay
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/pasaulyje-nera-didesnio-turto-uz-draugyste-ir-nuosirdu-bendravima
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/john-kehoe
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/santykiuose-su-kitais-kaip-ir-visur-kitur-gauname-butent-tai-kuo-tikim-apie-ka-mastom-ir-ko-tikimes
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/santykiuose-su-kitais-kaip-ir-visur-kitur-gauname-butent-tai-kuo-tikim-apie-ka-mastom-ir-ko-tikimes
http://sentencijos.net/sentencijos/autoriai/john-kehoe
http://sentencijos.net/sentencijos/komentarai/raskime-laiko-klausytis-zvelgti-i-akis-ismokime-kartu-verkti-drasinti-vienas-kita-juoktis
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