
Positive Gedanken-Hausaufgabe (9.a,b,c) 

 
Leben ohne Liebe ist wie segeln ohne Segel.  Življenje brez ljubezni je kot jadranje brez jadra. 

Liebe ist Leben, Leben ist Liebe.  Ljubezen je življenje, življenje je ljubezen. 

Lasst uns freundlich und mitfühlend sein.  Bodimo prijazni in sočutni. 

Die Menschen sind Schauspieler auf der Bühne des Lebens.  Ljudje so igralci na odru življenja. 

Lebe bewusst, nicht emotional.  Živite zavestno, ne čustveno. 

Mache Dich leer und lass Dich vom Universum füllen. Pustite, da se napolni z vesoljem. 

Mit Liebe zu kommunizieren ist die großte Meisterschaft.  Komuniciranje z ljubeznijo je veliko mojstrstvo. 

Liebe ist Deine größte Stärke.  Ljubezen je tvoja največja moč. 

Das Leben ist ein Geschenk.  Življenje je darilo. 
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Der Atem ist die Stimme des Lebens.  Dihanje je glas življenja. 

Glück ist Zufriedenheit.  Sreča je zadovoljstvo. 

Sprich geradeheraus einfach und mit einem Lächeln.  Govorite naravnost in z nasmehom. 

Lebe gerecht Schätze jeden.  Živite samo zaklade vsakogar. 

Beziehe Dich auf Deine innere Weisheit. Das ist Deine Stärke.  Glejte svojo notranjo modrost. To je tvoja moč. 

Du musst nicht herausfinden, was wirklich ist, Du bist die Wirklichkeit.  Ni ti treba ugotoviti, kaj je v resnici, ti si realnost. 

Eine Aufgabe des Lebens ist es, sich zu kennen, zu lieben und zu vertrauen.  
Ena od nalog življenja je vedeti, ljubezen in zaupanje med seboj. 

Lasst uns dankbar sein und neue Möglichkeiten entdecken.  Bodimo hvaležni in odkrivamo nove možnosti. 

Schätze Dich selbst und ehre Deine Seele.  Zaklad si in časti svojo dušo. 

Sei stolz darauf, wer Du bist.  Bodi ponosen na to, kdo si. 

Liebe ohne Vertrauen, das ist wie ein Fluss ohne Wasser.  Ljubezen brez zaupanja, je kot reka brez vode. 

Du erkennst einen Charakter an der Beständigkeit seiner Hingabe.  Prepoznajte lik v stalnosti njegove predanosti. 

Freundlichkeit ist das Geschenk des Lebens.  Prijaznost je dar življenja. 

Das Leben ist ein Fluss der Liebe, Genieße ihn.  Življenje je reka ljubezni, uživaj. 

Handlungen voller Mitgefühl sind immer richting.  Dejanja, polna sočutja, so vedno smer. 

Liebe hat keine Grenzen.  Ljubezen nima meja. 

Schenke Menschen Inspiration.  Dajte ljudem navdih. 

Die Seele ist das höchste Selbst.  Duša je najvišja sama. 

Frieden ist in Dir.  Mir je v tebi. 

Wahrer Wohlstand liegt im Inneren.  Resnična blaginja leži znotraj. 

Gebe, vergebe und sei mitfühlend.  Daj, odpusti in bodi sočuten. 

https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Dihanje
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/je
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/glas
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/življenja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Sreča
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/je
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/zadovoljstvo
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Govorite
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/naravnost
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/in
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/z
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/nasmehom
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Živite
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/samo
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/zaklade
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/vsakogar
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Glejte
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/svojo
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/notranjo
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/modrost
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/To
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/je
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/tvoja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/moč
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Ni
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/ti
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/treba
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/gotoviti
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/kaj
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/je
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/v
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/resnici
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/ti
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/si
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/realnost
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Ena
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/od
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/nalog
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/življenja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/je
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/vedeti
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/ljubezen
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/in
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/zaupanje
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/med
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/seboj
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Bodimo
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/hvaležni
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/in
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/odkrivamo
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/nove
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/možnosti
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Zaklad
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/in
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/čast
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/svojo
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/dušo
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Bodi
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/ponosen
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/na
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/to
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/kdo
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/si
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Ljubezen
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/rez
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/zaupanja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/kot
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/reka
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/rez
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/vode
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Prepoznate
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/lik
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/v
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/stalnosti
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/njegove
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/predanosti
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Prijaznost
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/je
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/dar
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/življenja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Življenje
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/je
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/reka
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/ljubezni
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/živaj
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Dejanja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/polna
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/sočutja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/so
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/vedno
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/smer
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Ljubezen
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/nima
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/meja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Dajte
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/ljudem
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/navdih
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Duša
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/je
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/najvišja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/sama
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Mir
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/je
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/v
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/tebi
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Resnična
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/laginja
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/leži
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/znotraj
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/Daj
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/odpusti
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/in
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/odi
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-nemščina/sočuten

