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Ca să ai succes, fii primul, fii îndrăzneţ, fii diferit!  Ray Kroc 
 
Nu lucrurile se schimbă; noi ne schimbăm.  Henry David Thoreau 
 
Seamănă o idee şi vei culege un demers; seamănă un demers şi vei culege o obişnuinţă; seamănă o 
obişnuinţă şi vei culege un caracter; seamănă un caracter şi vei culege un destin.  Ralph Waldo 
Emerson 
 
Şansa îi favorizează pe cei pregătiţi.  Louis Pasteur 
 
Obiectivele sunt visuri cu termen limită.  Paul Hanna 
 
Refluxul maxim reprezintă mareea cea mai joasă.  Anonim 
 
Succesul nu vine de unde te gândeşti tu că vine, ci din felul în care gândeşti.  Robert Schuller 
 
Singurul lucru mai contagios decât entuziasmul este lipsa de entuziasm.  Anonim 
 
Multe din eşecurile vieţii aparţin unor oameni care n-au realizat cât de aproape erau de succes atunci 
când s-au dat bătuţi.  Thomas Edison 
 
Nimeni nu te poate supăra, decât dacă-i dai tu permisiunea.  Paul Hanna 
 
Ştiu că Dumnezeu nu îmi va da să îndur ceva peste puterile mele. Îmi doresc numai să nu aibă chiar 
aşa mare încredere în mine.  Maica Tereza 
 
Cu cât mai mult îţi spune cineva cât de grozav este, cu atât mai puţin îl crezi.  Paul Hanna 
 
Dă-i unui om un peşte şi îl vei fi hrănit pentru o zi. Învaţă-l să pescuiască şi-l vei fi hrănit pentru toată 
viaţa.  Citat Oriental Antic 
 
Despre viaţă poţi spune un lucru straniu: dacă refuzi să accepţi altceva decât tot ce-i mai bun, foarte 
adesea vei obţine ceea ce-ţi doreşti.  W. Somerset Maugham 
 
Un gram de imaginaţie valorează cât o tonă de performanţă.  Anonim 
 
Ca să câştigi un om de partea ta, mai întâi convinge-l că eşti prietenul lui sincer.  Abraham Lincoln 
 
Atunci când nu pot face lucruri extraordinare, pot face lucruri mici într-o manieră extraordinară.  
Rodica Obancea 
 
Mintea intuitivă este un dar divin, iar mintea raţională este servitorul fidel al acesteia. Noi am creat o 
societate care onorează servitorul şi a uitat darul.  Albert Einstein 
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Cel mai mare lucru pe care-l poţi face pentru un prieten nu este să-i dai din bogăţiile tale, ci să i le 
scoţi la iveală pe cele care sunt ascunse în el însuşi.  Benjamin Disraeli 
 
Învaţă să-ţi scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stâncă.  Sf. Augustin 
 
Este trist să te simţi singur, este şi mai trist să fii printre oameni care te fac să te simţi singur.  Robbie 
Williams 
 
Înţelept este acela care ştie să înveţe de la oricine.  Talmud 
 
Anumite lucruri sunt imposibil de cunoscut. Dar este imposibil de aflat care sunt acestea.  Murphy 
 
Când vezi că ai aceeaşi părere cu majoritatea e bine să mai reflectezi o dată.  Mark Twain 
 
Lenea este mama tuturor viciilor, dar, fiind o mamă, trebuie respectată.  Robert Frost 
 
Nu-ţi fie teamă că înaintezi prea încet. Teme-te dacă te opreşti.  Sun Tzu 
 
Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi. Te afli în ambele tabere.  Voltaire  
 
Oamenii eficienţi sunt cei mai mari leneşi, dar sunt nişte leneşi inteligenţi.  David Dunham  
 
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri.  J.F.Kennedy  
 
Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică.  La Rochefoucault  
 
Dacă nu reuşeşti din prima încercare, adio sărituri cu paraşuta.  Henny Youngman 
 
Un critic este un om care ştie drumul, dar nu poate conduce maşina.  Kenneth Tynan  
 
Concluzia este momentul când ai obosit gândind.  Martin H. Fischer  
 
Prudenţa este arta de a controla riscul.  Alexandru Paleologu  
 
Când o femeie nu vorbeşte, să n-o întrerupi pentru nimic in lume.  Enriyeu Castaldo  
 
Toate drumurile greşite sunt pavate mai bine.  George Moore  
 
Nu pot să-ţi dau creier, dar pot să-ţi ofer o diplomă.  Vrăjitorul din Oz  
 
Iartă-ţi mereu duşmanii. Nimic nu-i supără mai tare.  Oscar Wilde  
 
Cine întreabă este prost pentru cinci minute, dar cine nu întreabă rămîne prost pentru totdeauna.  
Proverb chinezesc  
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Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu ştii când se întoarce şi te loveşte în cap.  
Robert Frost 
 
Adevărul le foloseşte celor care-l ascultă, dar le face rău celor care-l spun.  W. Churchill  
 
Nu-ţi căuta fericirea în curtea altuia, pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa ta.  Douglas Jerrold  
 
Politeţea nu costă nimic, dar cumpără orice.  Montaigne  
 
După ce ţi se rupe căruţa-n drum, toată lumea iţi spune pe unde trebuie s-o iei.  Frederic Turc  
 
E mai bine să ştii să pui întrebări potrivite, decât să fii nevoit să înveţi totul.  James Thurber  
 
Ghinionul este un soi de noroc care nu-şi ratează ţinta.  Ambrose Bierce  
 
Dacă ai voinţă poţi să muţi şi munţii din loc. Dacă ai creier îi laşi acolo unde sunt, că e mai bine.  Pierre 
Bourgault  
 
Cere-I lui Dumnezeu să binecuvinteze munca ta, dar nu-I cere S-o facă El în locul tău.  K. H. Wagger  
 
Izvorul învinge stânca nu prin putere, ci prin perseverenţă.  H. Jackson Brown  
 
Soarele răsare numai pentru cei care s-au trezit înaintea lui.  Claudine Corneau  
 
Fericirea după care tânjeşti o strică pe cea care o ai deja.  Jacques Deval  
 
Înţelepciunea este pentru suflet ceea ce sănătatea este pentru trup.  La Rochefoucauld  
 
Libertatea omului e partea divină din el.  Petre Țuțea  
 
Avantajul omului inteligent este că poate face pe prostul ori de câte ori are chef.  Woody Allen  
 
Adevărul, pur şi simplu, este rareori pur şi nu este niciodată simplu.  Oscar Wilde  
 
Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligenţa. Inteligenţa are limitele ei, prostia nu.  Umberto 
Eco  
 
Când ştii multe poţi să vorbeşti, dar e mai bine să taci.  Jean de La Fontaine  
 
Tot ce se întâmplă o dată, poate să nu se mai întâmple niciodată. Dar tot ce se întâmplă de două ori 
se va întâmpla cu siguranţă şi a treia oară.  Paulo Coelho - Alchimistul  
 
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă.  N. Iorga 
 
Ca să înţelegi că eşti prost trebuie totuşi să-ţi meargă mintea.  Georges Brassens 
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Viaţa poate fi înţeleasă numai privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte.  Kirkegaard 
 
Timiditatea - un defect al oamenilor mari, tupeul - defectul oamenilor mici.  Maurice Coyaud 
 
Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că n-ai făcut nimic remarcabil.  Confucius 
 
Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii pesimist şi să ai dreptate.  Jack 
Penn 
 
Toata lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică.  La Rochefoucault 
 
Nu voi fi un om obişnuit, pentru că am dreptul să fiu extraordinar.  Peter O'Toole 
 
Dacă ceea ce ai de făcut pare simplu, înseamnă că nu ai aflat încă totul.  Donald Westlake 
 
O personalitate este aceea care se dăruieşte, nu se justifică.  Petre Țuțea 
 
Numai după invidia altora îţi dai seama de propria ta valoare.  Tudor Muşatescu 
 
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.  Ernest  
Hemingway 
 
Focul întăreşte întotdeauna ceea ce nu poate distruge.  Oscar Wilde 
 
Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia. 
Vernon Law 
 
Toţi trăim sub acelaşi cer, dar nu toţi avem acelaşi orizont.  Konrad Adenauer 
 
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri.  J.F.Kennedy 
 
Înainte să vă supăraţi pe cel care vă pune la treabă, amintiţi-vă că fără presiune nu se formează 
diamantele.  Mary Case 
 
Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decât ce-l care-l caută.  N. Iorga 
 
Nu te teme niciodată de umbre. Ele arată doar că există lumina în apropiere.  Gary Sinise 
 
Bine ne pot face numai unii oameni; rău ne pot face toţi.  Gracian 
 
Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi. Te afli în ambele tabere.  Voltaire 
 
Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa.  Legea lui Moisil 
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Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul, fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în oţet.  Papa 
Ioan al XXIII-lea 
 
În viaţă nu e suficient că ai ales drumul cel bun. Dacă nu mergi repede înainte, te calcă în picioare cei 
care vin din urmă.  Will Rogers 
 
Mulţi indivizi din societatea modernă sunt ca barcagii: trag la vâsle, dar stau cu spatele la viitor.  
Henry Coandă 
 
Problemele, ca şi copiii, cresc dacă le hrăneşti.  Lady Holland 
 
E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră.  Jules Renard 
 
Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să ştii că poţi să vrei.  Jean Paul Sartre 
 
Nu munci atât de mult, că nu mai rămâne timp ca să câştigi bani.  Proverb evreiesc 
 
Eficienţa este cea mai inteligentă formă de lene.  David Dunham 
 
Când toată lumea îţi dă dreptate, ori eşti al naibii de deştept, ori eşti patron.  Andre Birabeau 
 
Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra poate fi considerat inventatorul civilizaţiei.   
Sigmund Freud 
 
Înţeleptul nu spune ce ştie, iar prostul nu ştie ce spune.  Proverb turc 
 
Râsul e ca ştergătorul de parbriz: nu opreşte ploaia, dar iţi permite să iţi vezi de drum.  Jeanne Wasbro 
 
Curiozitatea îi împinge pe unii să descopere America şi pe alţii să asculte la uşă.  Jose Maria Eca de 
Quinteros 
 
Moartea nu vine odată cu vârsta, ci odată cu uitarea.  Gabriel Garcia Marques 
 
Când vezi că ai aceeaşi părere cu majoritatea e bine să mai reflectezi o dată.  Mark Twain 
 
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e ignoranţa.  Andy McIntyre 
 
Leneşul are totdeauna chef să faca ceva, dar începând de mâine.  Vauvergnades 
 
Gluma e o trăsură bună pentru adevăr.  Francis Bacon 
 
Nimeni nu e de neînlocuit, dar uneori este nevoie de mai multe persoane pentru a înlocui una singură.  
Claire Martin 
 
Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei.  Isaac Asimov 
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Memoria schimbă culoarea amintirilor.  Jacques Bainville 
 
Dorinţa nemăsurată de putere i-a făcut şi pe îngeri să se prăbuşească. Oamenii nu au cum să scape.  
Francis Bacon 
 
Cel mai greu lucru de păstrat e echilibrul.  Jean Grenier 
 
Critica este un lucru pe care poţi să-l eviţi nespunând nimic, nefăcând nimic şi nefiind nimic.  Anonim 
 
Cine vrea să spună ceva interesant, trebuie să mintă puţin.  Antoine de Saint Exupery 
 
A gândi liber e mare lucru. A gândi corect e şi mai mare lucru.  La intrarea in Universitatea Uppsalla 
 
Nimic nu este mai scump decât ceea ce primeşti pe gratis.  Proverb japonez 
 
Nu e greu să fii darnic astăzi. Greu e să nu regreţi mâine.  Jules Renard 
 
Inteligenţii se împart în două: buni şi răi. Proştii se împart în una: răi.  G. Ibrăileanu 
 
Oboseala şi lenea au aceleaşi simptome.  Bissane de Soleil 
 
Când ai 10 paşi de făcut, 9 paşi sunt jumătatea drumului.  Proverb chinezesc 
 
Anumite lucruri sunt imposibil de cunoscut.Dar este imposibil de aflat care sunt acestea.  Murphy 
 
Există bătălii pe care e bine să le ocoleşti; nu din teama că le-ai putea pierde, ci pentru că ai deveni 
ridicol câştigându-le.  Gelu Negrea 
 
Problemele care există acum în lume nu pot fi rezolvate de minţile care le-au creat.  Albert Einstein 
 
O conducere în trei nu funcţionează decât atunci când unul din membri este bolnav şi altul e in 
concediu.  H. van Loon 
 
Orice linguşitor trăieşte pe cheltuiala cui îl ascultă.  La Fontaine 
 
A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune.  Cicero 
 
Când munceşti, joacă-te. Munca, dacă este o datorie, te ucide.  Max Jacob 
 
Niciodată nu se minte atât de mult ca înaintea unor alegeri, în timpul unui război sau după o 
vânătoare.  Clemenceau 
 
Un prost care nu spune nici un cuvânt nu se deosebeşte de un savant care tace.  Moliere 
 
A fi inteligent presupune a folosi şi inteligenţa altora.  Richard Aladjemoff 
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În politică, prostia nu e un handicap.  Napoleon 
 
Când statul nu plăteşte profesorii, copiii sunt cei care vor plăti.  Guy Bedos 
 
Cu căt regula e mai strictă, cu atât capul care a conceput-o e mai prost.  Jean de la Bruyere 
 
Când apare un om deştept pe lume, poţi să-l recunoşti după faptul că toţi proştii îl urăsc.  Bisanne de 
Soleil 
 
Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu ştie să înţeleagă.  Alvin 
Toffler 
 
Singurul lucru mai rău decât să fii vorbit pe la spate este acela să fii ignorat total.  Oscar Wilde 
 
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l aşteaptă.  Woody Allen 
 
E bine să ai putere, dar e şi mai bine să n-ai nevoie de putere.  Gandhi 
 
Prea multe informaţii îţi crează impresia de vid.  Jean Pierre April 
 
Dacă ar trebui să ne gândim la tot norocul pe care l-am avut fără să-l merităm, n-am îndrăzni să ne 
plângem de nenoroc.  Jules Renard 
 
Nici o răzbunare nu e mai mare decât uitarea.  Baltasar Gracian 
 
Dintre toate zilele noastre, cea mai irosită este aceea în care n-am râs.  Nicholas Chamfor 
 
Sănătatea întrece atât de mult toate bunurile exterioare, încât, într-adevăr un cerşetor sănătos este 
mai fericit decât un rege bolnav.  Schopenhauer 
 
Numai după invidia altora iţi dai seama de propria ta valoare.  Tudor Muşatescu 
 
Munca în echipă presupune în primul rând să-ţi pierzi jumătate din timp explicându-le celorlalţi de ce 
nu au dreptate.  George Wolinski 
 
Dacă vrei să ştii cine este un om, dă-i o funcţie de conducere.  Robert Brasillach 
 
Eficienţa este cea mai inteligentă formă de lene.  David Dunham 
 
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e ignoranţa.  Andy McIntyre 
 
Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei.  Isaac Asimov 
 
Cel mai greu lucru de păstrat e echilibrul.  Jean Grenier 
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Oboseala şi lenea au aceleaşi simptome.  Bissane de Soleil 
 
Microscopul este mai mult o prelungire a minţii decât a ochiului.  Bachelard 
 
Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii. Închide cartea ca să gândeşti tu însuţi.  Anonim 
 
Aproape toată nefericirea noastră are la bază faptul că ne comparăm pe noi înşine cu ceilalţi.  Maximă 
englezească 
 
Numai în lacuri cu noroi pe fund cresc nuferi.  Lucian Blaga 
 
Să nu vă temeţi de umbre. Ele îţi arată doar că în apropiere este o lumină care străluceşte. Ruth 
E.Renkel 
 
Pacea vine din interior. Nu o căutaţi în afară.  Buddha 
 
Iubirea e o floare foarte plăcută, dar trebuie să ai curajul să te duci s-o culegi de pe marginile unei 
prăpastii înfricoşătoare.  Stendhal 
 
Toleranţa este efectul pozitiv şi cordial de a înţelege credinţele, riturile şi obiceiurile altora fără a le 
împărtăşi sau accepta.  Joshua Liebman 
 
Vezi-ţi de treburile tale fără să le spui altora cum să le facă pe ale lor.  Confucius 
 
Cel care îndrăznește să fie pedagog trebuie să nu se oprească niciodată din învăţat.  Richard Henry 
Dan 
 
Înţelepciunea nu este produsul şcolarizării, ci al încercării de o viaţă pentru a o căpăta.  Albert Einstein 
 
Un om cu prejudecăţi nu gândeşte, ci doar îşi rearanjează convingerile.  Anonim 
 
Omul înţelept, chiar atunci când tace, spune mai mult decât prostul care vorbeşte.  Thomas Fuller 
 
Cu cât vorbeşti mai puţin, cu atât mai mult vei fi ascultat.  Abigail van Buren 
 
Ori taci, ori spune ceva mai bun decât tăcerea!  Vorbă din popor 
 
Mintea intuitivă este un dar divin, iar mintea raţională un servitor credincios. Am creat o societate 
care se înclină în faţa servitorului şi care a uitat complet darul.  Albert Einstein 
 
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l aşteaptă.  Woody Allen 
 
Singurul mod de a va face calculatoarele să meargă mai repede este să le aruncaţi pe fereastră.  
Robert Paul 
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Timiditatea - un defect al oamenilor mari, tupeul - defectul oamenilor mici.  Maurice Coyaud 
 
Tot ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit.  Buddha 
 
Inima îşi astâmpără setea iubind, nu aşteptând să fie iubită. Dăruind, nu luând, viaţa noastră devine 
împlinită.  Anonim 
 
Fericiţi sunt aceia care dăruiesc fără să-şi amintească şi primesc fără să uite.  Ram Nath  
 
Perfecţiunea constă nu în a face lucruri extraordinare, ci în a le face extraordinar de bine, fără a 
neglija nimic.  Ram Nath  
 
Un om nu trebuie să încerce să scape de complexe, ci să înveţe să le accepte pentru că ele îi conduc 
comportamentul în lume.  Sigmund Freud 
 
Instruirea minţii este la fel de necesară ca hrana pentru corp.  Marcus Tullius Cicero 
 
Scopul educaţiei este acela de a schimba o minte goală cu una deschisă.  Malcolm Forbes 
 
Un mare om este acela care nu şi-a pierdut sufletul de copil.  Mencius 
 
După verbul "a iubi", cel mai frumos verb din lume este verbul "a ajuta".  Bertha Von Suttner 
 
Când e vorba de o mare dragoste, oricând se întâmplă minuni.  Willa Cather 
 
Iubirea este ceva etern.  Vincent Van Gogh 
 
Iubirea este singurul lucru pe care îl ducem cu noi când plecăm, şi de-asta sfârşitul e mai uşor de 
suportat.  Louisa May Alcott 
 
Fii bun, pentru că fiece om ce-l întâlneşti duce o bătălie mai grea.  Platon 
 
Nimeni nu te poate face să te simţi inferior, dacă tu nu-i dai voie.  Eleanor Roosevelt 
 
Cauza principală a greşelilor omeneşti trebuie căutată în prejudecăţile însuşite în copilărie.  Descartes 
 
Prietenia face ca bucuria să fie mai mare şi amărăciunea mai mică.  Thomas Fuller 
 
Sunt o mulţime de oameni care îşi doresc să meargă cu tine în maşină, dar ce ai tu nevoie este cineva 
care să te însoţească în autobuz atunci când ţi se strică maşina.  Oprah Winfrey 
 
Orice se poate până când se dovedeşte că nu se poate.  Pearl S. Buck 
 
Optimistul vede covrigul, pesimistul - gaura.  McLandburgh Wilson 
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Aşa e cel mai bine: să râzi împreună cu cineva pentru că amândoi credeţi că sunt amuzante aceleaşi 
lucruri.  Gloria Vanderbilt 
 
Copiii: sunt mai mult decât nişte omuleţi. Copiii mai mici sunt cu adevărat nişte fiinţe deosebite. Nu 
există alţii ca ei pe lumea asta.  Adrian Wagner 
 
Nu te compromite. Tu eşti tot ce ai.  Janis Joplin 
 
Ţine minte, fericirea nu ţine de cine eşti sau de ce ai; depinde numai de ceea ce gândeşti.  Dale 
Carnegie 
 
Nu ai cum să-ţi alegi cum sau când să mori. Dar poţi hotărî cum să trăieşti acum.  Joan Baez 
 
Am încercat întotdeauna să transform orice dezastru într-o oportunitate.  John D. Rockefeller 
 
Dacă nu îţi place cum este lumea din jurul tău, schimb-o. Ai datoria să o schimbi. Fă-o puţin câte puţin.  
Marian Wright Edelman 
 
Perseverenţa este un element important al reuşitei. Dacă baţi la o uşă destul de tare şi de mult, sigur 
vei reuşi să trezeşti pe cineva.  Henry Wadsworth Longfellow 
 
Cine se opreşte din învăţat - fie la 20 sau la 80 de ani - acela este un om bătrân. Cine învaţă mereu, 
rămâne tânăr. În viaţă, cel mai grozav lucru este să-ţi păstrezi mintea tânără.  Henry Ford 
 
De regulă, omul este foarte puţin din ceea ce capătă prin naştere; omul este ceea ce face din el însuşi.  
Alexander Graham Bell 
 
Riscurile temerare sunt dătătoare de viaţă; te ajută să te maturizezi, te fac curajos şi mai bun decât 
crezi tu că eşti.  Joan L. Curcio 
 
Destinul nu este ceva ce ţine de întâmplare, ci de alegere. Nu este ceva la care trebuie să te aştepţi, ci 
ceva care trebuie realizat.  William Jennings Bryan 
 
Am descoperit că am întotdeauna de unde să aleg şi uneori nu este nevoie decât să alegi o atitudine.  
Judith M. Knowlton 
 
Nu renunţa la visuri, căci dacă ele mor, viaţa e doar o pasăre cu aripile frânte, ce niciodată nu se vor 
mai ridica în zbor.  Langston Hughes, poet american 
 
Nimic nu se întâmplă dacă nu există mai întâi un vis.  Carl Sandburg, poet american 
 
De vreme ce nu te costă niciun bănuţ să visezi, nu te vei băga la strâmtoare dacă dai frâu liber 
imaginaţiei.  Dr. Robert Schuller 
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Un om care nu visează este ca un om care nu transpiră. Acumulează o cantitate de otravă.  Truman 
Capote 
 
Îmi plac mai mult visurile de viitor decât istoriile despre trecut.  Thomas Jefferson 
 
Nu este niciodată prea târziu să fii persoana care ai putea fi.  Mary Ann Evans, autoare britanică 
 
Succesul este intersecţia în care se întâlnesc visurile şi munca asiduă.  Lynn Goldblatt 
 
Înainte de a încăleca să porneşti la drum cu visurile tale, pune bine şaua pe ele.  Mary Webb, autor 
texte umoristice 
 
Întotdeauna vei plăti preţul întreg al succesului, dar să nu faci niciodată rabat de la visurile tale.  Dr. 
Bill Quain, autor şi conferențiar 
 
Visurile sunt mugurii realităţii.  James Allen, autor 
 
Nu râdeţi niciodată de visurile cuiva. Oamenii care nu au visuri nu prea au nimic.  Steve Price 
 
Am învăţat de-a lungul anilor că oricine gândeşte deschis şi onest - şi apoi trece la fapte - ajunge 
undeva.  Dr. Norman Vincent Peale 
 
Să-ţi împlineşti un vis, să ai şansa de a face o muncă individuală, să-ţi fie dată şansa de a crea, toate 
acestea sunt hrana vieţii.  Bette Davis, actriță legendară 
 
Nici un vis nu este prea înalt pentru cei care privesc către ceruri.  Buzz Aldrin, astronaut 
 
Aveţi grijă de visurile voastre, pentru că acestea sunt copiii sufletului vostru, proiectul împlinirii finale.  
Napoleon Hill, autor 
 
Există un singur colţ de univers pe care îl poţi face mai bun şi acela eşti tu însuţi.  Aldous Huxley, 
autor britanic 
 
Eu nu desenez haine. Eu creez visuri.  Ralph Lauren, creator de modă 
 
Oamenii nu se simt niciodată mai nesiguri decât atunci când încep să devină obsedaţi de eşecurile lor, 
în dauna visurilor.  Norman Cousins, scriitor 
 
Visează ca şi cum ai trăi pentru totdeauna.  James Dean, actor legendar 
 
Omul nu doar există,ci are întotdeauna puterea de a decide cum va fi existenţa sa, ce va deveni el în 
momentul următor.  Viktor Frankl 
 
Ţine-ţi minte întotdeauna că prima hotărâre de a reuşi este mult mai importantă decât orice altceva.  
Abraham Lincoln 
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Oamenii  se plâng deseori de lipsa de timp, când adevărata problemă este, de fapt, absenţa unei 
direcţii în viaţă.  John Fuhrman 
 
Ceea ce dăruiţi se întoarce înapoi la dumneavoastră.  John Fuhrman 
 
Daţi-mi o pârghie suficient de lungă şi pot face lumea să se mişte.  Arhimede 
 
Mintea unei persoane, odată ce a fost îmbogăţită cu o idee, nu-şi mai recapătă limitele iniţiale.  Oliver 
Wendell Holmes 
 
Dacă omul nu merge în acelaşi ritm cu camarazii săi, probabil că aude un alt toboşar. Lăsaţi-l să 
meargă în ritmul muzicii pe care o aude, oricât de mult s-ar îndepărta.  Henry David Thoreau 
 
Viitorul aparţine celor care cred în frumuseţea propriilor visuri.  Eleanor Roosevelt 
 
Nu e important dacă eşti la pământ, contează dacă te ridici de acolo.  Vince Lombardi 
 
Deciziile, nu norocul, vă hotărăsc destinul.  Jean Nidetch 
 
Toate visurile vi se pot îndeplini dacă aveţi curajul să le urmaţi.  Walt Disney 
 
Viaţa este suma tuturor deciziilor pe care le-aţi luat.  Albert Camus 
 
Secretul succesului în viaţă este ca omul să fie pregătit atunci când se iveşte o şansă.  Benjamin 
Disraeli 
 
Cea mai mare descoperire a generaţiei mele este aceea că fiinţele umane îşi pot schimba viaţa 
modificându-şi atitudinile mentale.  William James 
 
Nu eşti ceea ce gândeşti că eşti. Dar EŞTI ceea ce gândeşti!  Dr. Norman Vincent Peale 
 
Să nu-ţi subestimezi niciodată puterea de a te schimba.  H.Jackson Brown JR. 
 
Gândeşte, acţionează şi vorbeşte cu entuziasm şi vei atrage rezultate pozitive.  Michael Leboeuf 
 
Nu întotdeauna poţi controla împrejurările. Dar îţi poţi controla propriile gânduri.  Charles 
Popplestone 
 
Lucrurile nu sunt bune sau rele în sine , gândirea noastră le face să fie astfel.  William Shakespeare 
 
Fie crezi că poţi, fie crezi că nu, ai dreptate!  Henry Ford 
 
Hrăneşte-ţi mintea cu gânduri mari.  Benjamin Disraeli 
 
Înainte de a putea realiza un lucru, trebuie să-l vezi clar.  Alex Morrison 
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Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea.  Albert Einstein 
 
Doar noi deţinem controlul asupra imaginilor care ne ocupă mintea.  Jeff Keller 
 
Lucrurile care ne produc suferinţă ne educă.  Benjamin Franklin 
 
Drumul care duce spre culmile măreţiei este plin de obstacole.  Seneca 
 
Situaţiile nefavorabile ne descoperă potenţialul ascuns.  Jeff Keller 
 
Eşecul este singura oportunitate pentru a o lua de la capăt într-un mod mai inteligent.  Henry Ford 
 
Poţi obţine tot ce îţi doreşti în viaţă dacă îi vei ajuta pe alţii să obţină ceea ce îşi doresc.  Zig Ziglar 
 
Tratează cu demnitate şi respect orice persoană pe care o întâlneşti.  Jeff Keller 
 
Acţionează ca şi cum ţi-ar fi imposibil să dai greş.  Dorothea Brande 
 
M-am simţit mulţumit că pot răspunde pe loc şi am făcut-o. Am spus că nu ştiu.  Mark Twain 
 
Seriozitatea este singurul refugiu al superficialităţii.  Oscar Wilde 
 
Critica sinceră este un lucru greu de acceptat, mai ales când vine de la o rudă, un prieten, o 
cunoştinţă, sau un străin.  Franklin P. Jones 
 
Mulţi oameni preferă să moară, decât să gândească. Şi chiar mor.  Bertrand Russell 
 
Cel care-şi pierde averea pierde mult; cel care pierde un prieten pierde şi mai mult; dar cel care-şi 
pierde curajul pierde tot.  Miguel De Cervantes 
 
Singura modalitate de a scăpa de închisoarea fricii este acţiunea.  Joe Tye 
 
Cea mai mare greşeală pe care o poate face cineva este să îi fie frică să greşească.  Elbert Hubbard 
 
Dacă vei fi o persoană pozitivă şi entuziastă, oamenii vor dori să-şi petreacă timpul cu tine.  Jeff Keller 
 
Dacă vrei să-ţi schimbi condiţia, începe prin a gândi diferit.  Norman Vincent Peale 
 
Nu trebuie să-ţi fie frică de nimic în viaţă. Trebuie numai să înţelegi.  Marie Curie 
 
Fă acel lucru de care îţi este frică şi frica va pieri cu siguranţă.  Ralph Waldo Emerson 
 
Prietenii buni sunt un izvor de sănătate.  Dr. Irwin Sarason 
 
Secretul fericirii este să-ţi aduni binecuvântările, în vreme ce alţii îşi numără necazurile.  William Penn 
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Autocompătimirea este un acid care face găuri în fericire.  Earl Nightingale 
 
Spune-ţi că eşti bine, că toate sunt în regulă cu tine şi Dumnezeu îţi va auzi cuvintele şi le va 
transforma în realitate.  Ella Wheeler Wilcox 


