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/ Žemiau rasite citatų  iš interneto/

Kas ir kur veda žmogų per gyvenimą?
-  Jis pats? Tėvai? Draugai? Pažįstami? Mokytojai? Mokykla? Tėvynė?  Pareiga? Darbas? Sugebėjimai, gabumai, talentai? – Kokius juos turi? Ar jie amžini? Nekintantys? 

Gal veda mintys, svajonės, fantazijos, vaizduotė, nuojauta, pasąmonė? 
O sąmonė tuomet ką veikia? Daugelį veda - protas ir jausmai.
Jei  veda mintys, tai kieno, iš kur? Iš knygų, TV, interneto, pažįstamų, iš  vaikystės? Iš dangaus ar pragaro? Tavo Angelo sargo ar dvasių? Juk tokių  būtybių nėra – jos išgalvotos arba nematomos. 

Tai kas gi veda žmogų per gyvenimą? 
-  Dievas? - Tik vienetus, kitus veda - egregoras, astrologai, būrėjai,  ekstrasensai, dėstytojai, oponentai, bendrapartiečiai, gydytojai. 
Yra tokių, kuriuos veda automobilis, kompiuteris, diskoteka ar klubas. 
Alkoholis,  tabakas, narkotikai – tikriausiai žinote, kur veda. - Ne? Kodėl? Niekas  nesakė? O gal sakė, tik nenorėjote girdėti, žinoti, matyti?

Štai kas veda žmogų per gyvenimą – norai, malonumai, troškimai. 
Noras turėti moterį, draugą, šeimą, darbą, sveikatą, laimę, meilę. 

Tai kas gi pagaliau mus veda per gyvenimą? 
- Poreikiai iš Maslow vertybių sistemos. 
Reikalai, gamta, gyvūnai, kai nuo mūsų priklausomi. 
Veda įstatymai arba kategoriškas nenoras jų laikytis.
Veda lyderiai, autoritetai, vadai. Kai kurie žinome, kur nuvedė. 
Veda laikas, kalendorius, grafikas, mados, žurnalai, kitų gyvenimo istorijos. 
Taip pat veda knygos, romanai, fantastika, mistika. 
Kai  kuriuos veda religija, kunigai, pranašai. Kodėl ne Dievas? Į Jį juk  daug kas netiki, o štai į mokslą tiki beveik visi, nes jis veda į  technologizuotą ateitį, kur viską darys robotai ir kompiuteriai, o mes  tik užsisakinėsime. 
Po to ir mūsų nebereikės. 

Tiesa, gi dabar pasaulį veda reklamos. Jos yra verslo variklis, o ant jo laikosi didelė dalis ekonomikos.
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Mokslininkus  veda žingeidumas, noras viską išsiaiškinti, atskleisti, o po to -  pritaikyti. Kartais, o gal dažnai, net neatsižvelgiant į pasekmes.

Bet  labiausiai visus veda noras turėti daug daugiau pinigų, noras gerai ir  patogiai gyventi. Ar tai blogai? Ne, jei ne visų kitų sąskaita. 
Kažką  veda troškimas valdyti kitus, susikurti valstybėje sau šiltą vietelę  arba į ją praleisti savus, o jei svetimus - tai su akivaizdžia asmenine  nauda. 
Išeitų, valstybę veda korupcija? Kodėl negalima visko daryti dorai, sąžiningai? 
Todėl,  kad žmonių neveda moralė, padorumas. Tai kaip šuniui 5-ta koja. Kam  rūpintis kitais, kai galima pasirūpinti savimi? Toks valdžios principas.  Visiems – dėl akių, o sau – dėl kišenės. 
Net jeigu mes ir išsiaiškinsime kas ir kur veda žmogų, tai dar nereiškia, kad ten ir nuveda. 

Tai kas gi žmogaus vadovas?
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Citatos iš interneto per Google paieškos sistemą

Jeigu kuri nuoroda neveikia, pabandykite citatos ieškoti Google.lt . Per 10 metų daug kas gali pasikeisti. 

" Kas  ir kur veda žmogų ?" * Svarbu nepamiršti, kadžmogų veda Dievas
=>
* Dievo kūrinio grožis  veda žmogų prie Dievo
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=>
* Ir stebiesi, ką padaro ir kur  veda žmogų Dievo palaima 
=>
* Vienybė veda  į Dievą 
=>
* O šventas laimės žodis veda mus ir veda mus ir ves mus amžinai 
=>
* Tikėjimas veda žmogų  į susimąstymą  dėl savo veiksmų teisingumo 
=>
* Krikščionybė veda žmogų prie esminių pasirinkimo ir gyvenimo klausimų
=>
* Argi nesvarbu,  kas  atveda žmogų  į tikėjimą ? 
=>

* Kas tai yra ateitis? Kur ateitis mus veda ? Kaip eina gyvenimas ir jo raida? 
=>

* Dažnai sunku pasirinkti eiti kur veda širdis ?.. ar ten kur  veda protas ?.. 
=>

* Dvidešimties metų žmogų valdo  norai , trisdešimties – protas , keturiasdešimties – išimtis . (ar ne išmintis?) — [B.Franklinas] 
=>

* Žmogaus kelias  prasideda nuo to, kas arčiausia (nuo artimiausių žmonių daiktų medžių), nuo tėviškės. Jis veda  ir tolyn - į pasaulį , ir gilyn  į tautą ,  į jos kalbą kultūrą, į pažinimą. Kelias kyla į viršų (žmogus pasiekia  dvasios aukštumas) ir krenta žemyn, kur viešpatauja galingas laikas ir  visagalė mirtis. Kelias nėra tiesus, dažnai jis labai vingiuotas, žmogus  neišvengiamai susiduria su kalte, nuodeme, blogiu, bausme. Jis pamato  ,kad kelyje yra daug užtvarų, kad vieno laisvė susiduria su kito laisve,  kad būtinos sutartys, susitarimai, įstatymai. Tai irgi kelio gairės. 
=>

* Matome, kur veda tautos moralinis nusmukimas
=>
* Eik, kur veda tavo širdies troškimai, daryk, kas patinka tavo akims, ....
=>
* Trumpai tariant, paradoksali mintis veda  į toleranciją , skatina pastangas keisti save.
Aristotelinė pozicija  veda į dogmą, mokslą, katalikybę ir atominės energijos atradimą =>
* Ir beje: kas ir kur  gyvenime  veda žmogų ? Kaip sakė Kastaneda, šiame pasaulyje daugybė kelių, ir  visi jie veda į niekur . 
=>

* Rankdarbiai veda žmogų tobulėjimo keliu . 
=>
* Kur veda vadovėliai? Ar veda ? 
=>

* Šis atpildo, naudos troškimasveda žmogų į „aš“ ir „mano“ klampynę, geismą ir godumą. 
=>
* Taigi šitos klystžvakės  ir paklaidina  žmogų . 
=>
* Kur tai veda? Ne tik  į kitų žmonių pavergimą, išnaudojimą ir skriaudimą, bet ir į ... 
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=>
* Nusižeminimas, nuolankumasveda į paklusnumą . Štai kur yra esmė, tiesa? 
=>
* Iš tiesų, nuoširdžiai klausinėjanti sąžinėveda žmogų į savo menkystos pripažinimą
=>

* Taigi kur veda Heidegerio parodytas kelias? Kad jis kažkur veda, yra akivaizdu, bet taip pat akivaizdu, kad jis niekur neatveda , arba atveda  į Nieką . 
=>

* Tai, kitaip tariant, kas veda daugelį žmonių į Nirvaną . 
=>

* Tamsoje sunku būtų suprasti kur veda ši, rodos, begalinė konstrukcija. 
=>

* Juo negalima važiuoti kur akys  veda. =>

* Štai kur veda Lietuvos interesų negynimas, drebulys prieš p.G.Verheugeną ir kt. 
=>

* Gal labai greitai suprato, kur veda perversmai ? Salomėjai ne tas rūpėjo. =>

* Dažniausiai jų kelias  veda į globos namus 
=>

* Nieks nežino , ir kur  mus veda, ir ką su mumis darys. 
=>

* Paaugliai yra maištautojai, turi daug energijos ir nežino, kur ją panaudoti – tai veda
į agresiją =>

* Režisierius  eina naktį nežinoma vietove ir paskui save veda kitus , nes neturi pasirinkimo, … 
=>

* Aštuonių laidų ciklas “Ten kur veda aistra ” =>

* Bet kur veda šie jūsų juokai ? =>

* Žmogų veda pažinimo troškulys ar alkis=>
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