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Доброто е навсякъде около нас. Само трябва да имаме желанието да го потърсим, да го 
видим, да го почувстваме. Ако промениш към по-добро един живот, е все едно да промениш 
към по-добро целия свят.

Добро е да дадеш храна на врабчетата през зимата, да им построиш дървени къщички. На 
горските животни да занесеш храна.

Добро е да се грижим и подобряваме природата, да я поддържаме чиста.

Добро е да има мир в държавата, между народите в света.

Доброто е това, от което всеки има нужда.

Добрите думи ни докосват сърцето, добрите постъпки ни трогват, а добрите мисли ни 
правят по-добри хора.

Добротата е единствената сила, която може да превърне грозното в красиво.

Добротата може да върне усмивката на лицето, да промени атмосферата, блясъка в очите,
вярата и надеждата.

Доброто крепи света, в който живеем.

Доброто не струва нищо. Но означава много.

„Добротата, дори и най-малката, никога не отива напразно“

„Добрата дума цена няма“

„Добротата е най-прекрасната музика за душата“

„Добротата е единствената дреха, която не се сваля никога“

„Добротата е език, който глухият може да чуе и слепите могат да видят“
                                                                                            Марк Твен

„Доброто е това, от което всеки има нужда. Добрите думи ни докосват сърцето.“

„Добрите постъпки ни трогват, а добрите мисли ни правят по-добри хора.“

„Дъгата е като доброто. Голяма или малка тя ни дарява щастие. Добрите хора помагат в 
труден момент и дори сбъдват мечти.“

„Добрите хора вършат добри неща и имат хубави и красиви мисли“

„Доброто е искрица огън във всеки човек. То е навсякъде около нас. Доброто прави света 
по-красив.“
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