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Victoria vine atunci când curajul conduce. Sir Samuel Garth 
 
Caracterul fără inteligenţă poate multe, însă inteligenţa fără caracter nu valorează nimic.  Cicero 
 
Succesul nu se măsoară prin ceea ce ai realizat, ci prin greutăţile pe care le-ai întâlnit şi prin curajul cu 
care ai continuat lupta împotriva şanselor covârşitoare.  Orison Swett Marden 
 
Oricât ar fi noaptea de lungă, tot vin odată zorile.  Nicolae Iorga 
 
Oamenilor nu le pasă cât de multe ştii, până nu află cât de mult îţi pasă.  John C.Maxwell 
 
Cel mai mult contează ceea ce înveţi după ce ştii.  John Woode 
 
Nimeni nu-i poate învăţa pe alţii să se elibereze, dacă n-a început prin a se elibera pe sine.  Mariano 
Picon Salas 
 
Una dintre cele mai frumoase descoperiri din timpurile noastre este aceea că oamenii îşi pot schimba 
propria lor viaţă schimbându-şi atitudinea.  William James 
 
O problema fără soluţie este o problemă greşit formulată.  Einstein 
 
Una dintre cele mai frumoase compensaţii ale vieţii noastre este aceea că, nici un om nu poate în 
mod sincer să-l ajute pe un altul fără a se ajuta pe sine însuşi.  Emerson 
 
Arată concurenţilor ce faci. Oricum, vor învăţa destul de repede. Însă nu le spune ceea ce gândeşti.  
Bill Hewlett 
 
Toată munca de calitate este făcută în ciuda  managementului.  Bob Woodward 
 
Unii oameni simt ploaia; alţii doar se udă.  Roger Miller 
 
Esenţa puterii pe care o are influenţa constă în a-l face pe cel de lângă tine să se implice.  Harry A. 
Overstreet 
 
Adevărată înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţă.  Socrate 
 
Când vezi că ai aceeaşi părere cu majoritatea e bine să mai reflectezi o dată.  Mark Twain 
 
Aş da tot ce ştiu pentru jumătate din ce ignor.  Descartes 
 
Trebuie să te bucuri de ceea ce faci. Cu pasiune, poţi depăşi orice handicap, regret sau durere şi să 
continui jocul pentru multă vreme.  Gordie Howe 
 
Fă tot ce poţi cu ceea ce ai, acolo unde te afli.  Theodore Roosevelt 
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Nimic nu este mai practic decât o bună teorie.  Kurt Lewin 
 
Puţini sunt aceia care îşi orânduiesc viaţa şi lucrurile după un plan: ceilalţi, la fel că cei care plutesc pe 
un fluviu, nu merg, ci sunt purtaţi... De aceea trebuie să stabilim ce voim şi să perseverăm în aceasta.  
Seneca 
 
Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îţi place, ci să-ţi placă ceea ce trebuie să faci.  James M. Barrie 
 
Stai departe de oamenii care îţi micşorează ambiţia. Oamenii mici întotdeauna fac asta. Cei cu 
adevărat mari te fac să te simţi că şi tu poţi deveni mare.  Mark Twain 
 
Cu pumnul strâns nu se poate da mâna cu cineva.  Indira Gandhi 
 
Dacă ştii să citeşti, fiecare om este o carte.  E.William 
 
Diferenţele de opinii trebuie preţuite, nu contraatacate.  Mary Parker Follett 
 
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.  Ernest 
Hemingway  
 
Cheia înţelepciunii este să pui tot timpul întrebări. Îndoială te face să te întrebi şi, întrebându-te, 
ajungi la adevăr.  Peter Abeharon 
 
Dacă poţi distinge sfaturile bune de cele rele, atunci nu mai ai nevoie de sfaturi.  Murphy 
 
Trebuie să-ţi iubeşti oamenii mai mult decât îţi iubeşti poziţia.  John C. Maxwell  
 
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l aşteaptă.  Woody Allen 
 
Efortul îşi arată roadele după ce o persoană refuză să se oprească.  Napoleon Hill 
 
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă.  N. Iorga 
 
Feriţi-vă de scopurile pozitive şi de aşteptările rezonabile.  Steve Straisser 
 
Nu abandona ceea ce nu ştii să faci, ci combină cu ceea ce ştii să faci.  John Wooden 
 
Aceia care nu-şi pot aminti trecutul sunt condamnaţi să îl repete.  George Santayana 
 
Nu fiindcă lucrurile sunt grele nu avem curaj, ci fiindcă nu avem curaj ele sunt grele.  Seneca 
 
Trebuie să fim conştienţi de faptul că nu este nimic mai dificil de înfăptuit, cu mai puţine şanse de 
succes şi mai periculos de manevrat decât să iniţiezi un nou mod de gândire.  Niccolo Machiavelli 
 
Timpul nu este o calitate a lucrurilor, ci numai un mod de a gândi.  Spinoza 
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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 
 
Iartă-ţi mereu duşmanii. Nimic nu-i supără mai tare.  Oscar Wilde 
 
Dacă nu poţi explica ceva simplu înseamnă că nu ai înţeles foarte bine.  Albert Einstein  
 
Libertatea omului e partea divină din el.  Petre Ţuţea 
 
Când mă eliberez de ceea ce sunt, devin ceea ce aş putea fi.  Lao Tzu 
 
Când eram tânăr, am remarcat că nouă din fiecare zece lucruri pe care le făceam erau eşecuri, aşa că 
am început să muncesc de zece ori mai mult.  George Bernard Shaw 
 
O conducere în trei nu funcţionează decât atunci când unul din membri este bolnav şi altul e în 
concediu.  H. van Loon 
 
Dacă nu ai o slujbă care îţi dă bătaie de cap, atunci nu ai nici o slujbă.  Malcom Forbes 
 
Dacă marele Columb ar fi avut o comisie de experţi, probabil că şi acum ar fi fost tot în port.  Arthur 
Goldberg 
 
Priviţi adânc în propria dumneavoastră fiinţă şi apoi veţi înţelege totul mai bine.  Albert Einstein  
 
Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine.  Abraham Lincoln 
 
Politica e ca spălatul unei ferestre: nu contează de care parte eşti, murdăria este mereu de cealaltă 
parte.  Aldo Cammarota 
 
Totul este greu înainte de a fi uşor.  Thomas Fuller 
 
Dansul este o poezie în care fiecare cuvânt reprezintă o mişcare.  Mata Hari 
 
Dificil nu este să fii inteligent, ci să pari.  Luc de Clapiers Vauvenargues 
 
Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că n-ai făcut nimic remarcabil.  Confucius 
 
Cuvintele bune preţuiesc mult şi costă puţin.  George Herbert 
 
Oamenii nu sunt prizonierii sorţii, ci doar ai propriei minţi.  Franklin D. Roosevelt 
 
Unii oameni simt ploaia; alţii doar se udă.  Roger Mille 
 
Pentru un artist, libertatea este la fel de necesară că talentul şi inteligenţa.  Maxim Gorki 
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Universul şi prostia umană sunt infinite. Dar nu sunt sigur în privinţa universului.  Albert Einstein  
 
Puterea celor tineri stă în faptă, a celor bătrâni în chibzuinţă.  Euripide 
 
Mulţi dintre cei ce eşuează în viaţă sunt persoane care nu au realizat cât de aproape au fost de succes 
în momentul când au renunţat.  Thomas A. Edison 
 
Prea mulţi oameni se gândesc mai mult la siguranţă şi nu la oportunitate. Par mai speriaţi de viaţă 
decât de moarte.  James F. Byrnes 
 
Poate că pentru lume eşti doar o singură persoană, dar pentru o persoană eşti intreaga lume.  G. G. 
Marquez 
 
Nu lăsa viitorul să-ţi strice liniştea. Dacă va fi nevoie, îl vei înfrunta cu aceleaşi arme ale raţiunii cu care 
lupţi astăzi împotriva prezentului. Marcus Aurelius  Antoninus 
 
Viaţă este ori o aventură îndrăzneaţă ori nimic interesant.  Helen Keller 
 
Destinul nu este legat de noroc; este mai degrabă legat de alegere. Nu este un lucru pe care trebuie 
să îl aştepţi, este mai degrabă un lucru care trebuie realizat.  William Jennings Bryan 
 
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici.  David Lloyd George 
 
Pe tonul potrivit se poate spune orice. Pe un ton nepotrivit nu se poate spune nimic; singura parte 
mai delicată este găsirea tonului…  George Bernard Shaw 
 
Cea mai bună practică de motivare pe care o poate face o persoană faţă de alta este să o asculte.  
Roy Moody 
 
Dacă banii ar fi un atât de mare şi important factor motivator după cum se crede, noi ar trebui să fim 
cu toţii patroni de bănci.  Sang H. Kim 
 
Acolo unde nu există viziuni largi, lumea riscă să piară.  Jean Monnet 
 
Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri.  Aristotel 
 
Tratează oamenii de parcă ar fi ceea ce trebuie să fie şi îi vei ajuta să devină ceea ce sunt capabili să 
fie.  Goethe 
 
Visătorii pasivi şi superficiali sunt cei care conferă un renume prost adevăraţilor vizionari.  Robert Fritz 
 
Ajunge cel mai sus cel care ajută pe altul să urce.  ZigZiglar 
 
Toată lumea este ignorantă, diferă numai subiectele.  Will Rogers 
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Mintea omului este ca un bloc de gelatină pe care experienţacade ca o apă fierbinte.  Edward de Bono 
 
Cei care nu acceptă să fie sfătuiţi, nu vor putea fi nici ajutaţi.  B. Franklin   
 
Orice-am spune, folosim numai cuvinte inventate de alţii.  Pierre Baillargeon 
 
O afacere trebuie să aibă atât o conştiinţă, cât şi o casă la ţară.  Montague Burton  
 
Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi 
la nesfârşit.  Franz Kafka 
 
Este bine să fii mulţumit cu ceea ce ai, dar nu cu  ceea ce eşti.  James MacKintosh 
 
Succesul înseamnă să perseverezi acolo unde ceilalţi renunţă.  William Feather 
 
A dovedi că am dreptate ar însemna să fiu de acord cu faptul că s-ar putea să mă înşel.  Beaumarchais 
 
Oamenilor nu le pasă cât de multe ştii, până nu află cât de mult îţi pasă.  John C. Maxwell  
 
Nu-ţi fie frică de opoziţie. Ţine minte că zmeul se ridică împotriva vântului, nu cu vântul.  Hamilton W. 
Mabie 
 
Un lider provoacă status quo-ul; un manager îl acceptă.  Warren Bennis 
 
Responsabilitatea este principalul promotor al omului.  Marz Parker Follett 
 
Pentru a ajunge la pământul făgăduinţei trebuie să vă negociaţi calea prin sălbăticie.  Herb Cohe 
 
Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este 
succesul.  Henry Ford  
 
Adesea avem nevoie de unul mai mic ca noi.  La Fontaine 
 
E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră.  Jules Renard   
 
Totul ar trebui să fie cât mai simplu cu putinţă, însă nu mai simplu de atât.  Albert Einstein   
 
Viaţa ne dă exact ceea ce cerem de la ea. Dar pentru aceasta trebuie să începem prin a cere exact 
ceea ce vrem de la ea.  Mark Fisher 
 
Cea mai mare ţară în curs de dezvoltare se află chiar sub pălăria noastră.  Denis Waitley 
 
Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti.  Theodore Roosevelt   
 
Fantasmele sunt adevărata sursă a neputinţei.  Charles Reich 
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Nu face lucrurile cum trebuie din când în când. Fă-le astfel tot timpul.  Vince Lombard 
 
Lumea n-a fost creată în timp, ci împreună cu timpul.  Augustinus 
 
A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune.  Cicero 
 
Orice fiinţă este un diamant pentru cei care o iubesc.  Jean Harang 
 
Nu poţi descoperi noi oceane dacă nu ai curajul să te îndepărtezi până nu mai vezi ţărmul.  Andre Gide 
 
Unii pun fericirea mai presus de om. Alţii pun fericirea mai prejos de om. Adevărul este că fericirea se 
confundă cu omul.  Confucius 
 
Oamenii neobişnuiţi sunt oameni obişnuiţi care au o motivaţie deosebită.  Rex Renfrow 
 
Trebuie să-ţi iubeşti oamenii mai mult decât îţi iubeşti poziţia.  John C. Maxwell 
 
Cea mai frumoasă experienţă pe care o putem avea este misterul (…). Cel care este străin de această 
emoţie, care nu mai poate zăbovi să se mire şi să stea mut de uimire, e ca şi mort.  Albert Einstein 
 
Priveşte mereu lumina soarelui şi nu vei mai vedea umbrele.  Helen Keller  
 
Împrejurările neprielnice nu ne fac ceea ce suntem, dar ne arată cine suntem.  François de la 
Rochefoucauld 
 
Trebuie să te bucuri de ceea ce faci. Dacă îţi place poţi depăşi orice handicap, regret sau durere şi să 
continui jocul pentru multă vreme.  Gordie Howe 
 
Când vezi un om bun, încearcă să-l imiţi; când vezi un om rău, analizează-te.  Confucius 
 
Dacă vrei să-ţi învingi o slăbiciune nu o hrăni.  William Penn 
 
Nu poţi fi om fără să fii o fiinţă culturală.  Mircea Eliade 
 
Fără o mare perseverenţă nu există nici talente, nici genii.  D. Mendeleev 
 
Căutăm binele fără a-l găsi vreodată, în schimb găsim răul fără să-l căutăm.  Democrit   
 
Viaţa poate fi înţeleasă doar privind în urmă; dar poate fi trăită doar privind înainte.  Soren Kirkegaard 
 
Trataţi adultul ca pe un copil obraznic şi veţi vedea că imediat îşi asumă rolul pe care i l-aţi atribuit.  
Eric Berne 
 
Motivaţia se naşte în sufletul individului, nu e “fabricată” de companie conform cine ştie cărei 
formule.  Frederick Herzberg 
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Oamenii eficienţi sunt cei mai mari leneşi, dar sunt nişte leneşi inteligenţi.  David Dunham 
 
Să nu crezi niciodată nimic din ceea ce se spune despre tine, chiar dacă este de bine! Un singur om te 
cunoaşte: tu însuţi!  Henry de Montherlant 
 
Simulaţi virtutea pe care nu o aveţi şi o veţi obţine.  Shakespeare 
 
Cu cât suntem mai puternici, cu atât ne facem mai mulţi duşmani. Din această cauză, trebuie să fim 
cei mai puternici.  Karel Capek 
 
Calitatea rămâne mult timp după ce preţul a fost uitat.  H. Gordon  
 
Suntem ceea ce facem în mod repetat.  Aristotel 
 
O viaţă în care faci greşeli nu este mai onorabilă, ci mai folositoare decât una în care nu faci nimic.  
George Bernard Shaw 
 
Timpul este destul de lung pentru cine ştie să profite de el; cine munceşte şi cine gândeşte îi extinde 
limita.  Voltaire 
 
Experienţa este cel mai dur profesor pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia.  
Vernon Law   
 
Planurile nu înseamnă nimic. Planificarea e totul.  Dwight Eisenhower 
 
Oamenii se împart în două categorii: cei care caută sensul vieţii fără să-l găsească şi cei care l-au găsit 
fără să-l caute.  Cioran 
 
Ţinteşte spre lună. Chiar dacă nu reuşeşti, măcar vei fi printre stele.  Les Brown  
 
Încearcă să fii un om de valoare şi nu neapărat un om de succes.  Albert Einstein 
 
Mulţi dintre cei ce eşuează în viaţă sunt persoane care nu au realizat cât de aproape au fost de succes 
în momentul când au renunţat.  Thomas A. Edison 
 
Orice transformare pe care o dorim trebuie să înceapă cu noi înşine.  Thorbecke 
 
Toată lumea se plânge că nu are memorie, dar nimeni nu se vaită că nu are logică.  La Rochefoucault  
 
Păcatul este un bumerang pe care ştii cînd îl arunci, dar nu ştii cînd se întoarce şi te loveşte în cap.  
Robert Frost 
 
Politeţea nu costă nimic, dar cumpără orice.  Montaigne  
 
Izvorul învinge stânca nu prin putere, ci prin perseverenţă.  H. Jackson Brown 
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Cel care poate zâmbi când lucrurile merg prost, s-a gândit deja la cineva pe care să dea vina.  Arthur 
Bloch 
 
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e ignoranţa.  Andy McIntyre 
 
Educaţia este o descoperire progresivă a propriei ignoranţe.  Will Durant 
 
Lucrurile nu sunt greu de făcut. Ceea ce este cu adevărat greu este de a ne pune în starea de a le 
face.  Brâncuşi 
 
Fiinţele umane cele mai fericite nu posedă mare lucru, ele sunt.  G. Mallasz 
 
Singurul lucru de care trebuie să ne temem este însăşi Teama.  Franklin Delano Roosevelt 
 
Este mai uşor să cumperi o carte, decât s-o citeşti şi mai uşor s-o citeşti, decât s-o înţelegi!  William 
Osler 
 
Cinicul ştie preţul oricărui lucru, dar nu ştie valoarea nici unuia.  Oscar Wilde 
 
Când un distins savant vârstnic declară că un lucru e posibil, aproape sigur are dreptate. Când declară 
că e imposibil, aproape sigur greşeşte.  Arthur C. Clarke 
 
Efortul îşi arată roadele după ce o persoană refuză să se oprească.  Napoleon Hill 
 
Cea mai obişnuită minciună este aceea pe care ne-o spunem nouă înşine.  Friedrich Nietzshe 
 
Cel mai neplăcut lucru folositor este să descoperi că ai şi tu defectele pe care le dispreţuieşti la 
ceilalţi.  Herve Basin 
 
Fiecare generaţie se crede mai inteligenţă decât cea precedentă şi mai înţeleaptă decât cea 
următoare.  George Orwell 
 
Cu cât faci mai multe greşeli, cu atât rămân mai puţine cele pe care le mai ai de făcut.  Robert Frost 
 
Nimeni nu e atât de puternic încât să fie tot timpul cel mai puternic.  Jean Jacques Rousseau 
 
E mai ferice să dai decît să primeşti.  Iisus Hristos 
 
A iubi înseamnă căutarea jumătăţii întregului din care ai făcut cândva parte.  Platon  
 
Esenţa puterii pe care o are influenţa constă în a-l face pe cel de lângă tine să se implice.  Harry A. 
Overstreet 
 
Într-o ierarhie profesională, fiecare angajat tinde să se ridice până la propriul sau nivel de 
incompetenţă.  Laurence J. Peter 
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Eficienţa este cea mai inteligenţă formă de lene.  David Dunham 
 
Bunicul meu mi-a spus că în lume există numai două feluri de oameni: cei care muncesc şi cei care se 
bucură de munca altora. Mie mi-a recomandat să mă înscriu în prima categorie, că e concurenţa mai 
mică.  Indira Gandhi 
 
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici.  David Lloyd George   
 
Când munceşti, joacă-te. Munca, dacă este o datorie, te ucide.  Max Jacob  
 
Noi nu depindem de soartă (de stele), ci doar de noi înşine.  W. Shakespeare 
 
 Fă tot ce poţi, cu ceea ce ai, acolo unde te afli.  Theodore Roosevelt 
 
Nu a fost cer până ce omul n-a crezut în el.  M. Anderson 
 
A avea fără a te bucura de ceea ce ai nu înseamnă nimic.  Esop 
 
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e  ignoranţa.  Andy McIntyre 
 
Orice fiinţă este un diamant pentru cei care o iubesc.  Jean Harang 
 
Suprema excelenţă constă în a spulbera rezistenţa inamicului fără luptă.  James Clavell 
 
E un principiu dovedit că trebuie să înveţi să asculţi pentru a şti comanda. De aceea, măiestria 
conducerii nu este un act, ci o deprindere.  Aristotel 
 
Greşelile pe care le fac oamenii sunt mai puţin importante decât greşeala pe care o face conducerea 
când le spune exact ceea ce au de făcut.  William McKnigh 
 
Dacă nu ai succes din prima încercare, gândeşte-te măcar la câţi oameni ai făcut fericiţi.  
H.Duane.Black 
 
Gluma e o trăsură bună pentru adevăr.  Francis Bacon 
 
Amintiţi-vă întotdeauna faptul că ideograma chineză pentru “criză” include şi ideograma pentru 
“oportunitate".  Henry Ferguson 
 
Învaţă să iubeşti schimbarea. Simte-te confortabil alături de intuiţia ta creativă. Fă din compasiune, 
grijă, armonie şi încredere pietrele de temelie ale afacerii. Îndrăgosteşte-te de ideile noi.  Anuarul 
Body Shop 
 
Numai schimbarea este statornică.  Schopenhauer 
 
Nu poţi descoperi noi oceane dacă nu ai curajul să te îndepărtezi până nu mai vezi ţărmul.  Andre Gide 
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Când nu îţi permiţi să îţi asumi nici un risc, rişti să nu îţi permiţi nimic niciodată.  Brian Herosian 
 
Angajaţii companiilor de astăzi caută mai mult decât recompensele materiale; ei vor să fie trataţi ca 
fiinţe umane.  Mitchell Thall 
 
Majoritatea firmelor sunt prea administrate şi prea puţin conduse.  John Kotter 
 
Dacă oamenii sunt buni doar pentru că se tem de o pedeapsă şi speră într-o răsplată, atunci suntem, 
într-adevăr, o adunătură jalnică.  Albert Einstein 
 
Libertatea înseamnă răspundere, de aceea majoritatea oamenilor se tem de ea.  George Bernard 
Shaw 
 
O libertate fără limite ucide libertatea.  Honore de Balzac 
 
Concluzia este momentul când ai obosit gândind.  Martin H. Fischer  
 
Nu-ţi caută fericirea în curtea altuia, pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa ta.  Douglas Jerrold 
 
Cere-I lui Dumnezeu să binecuvânteze munca ta, dar nu-I cere S-o facă El în locul tău.  K. H. Wagger 
 
Copacii izolaţi, dacă reuşesc să crească, ajung viguroşi.  Winston Churchill 
 
Avantajul omului inteligent este că poate face pe prostul ori de cîte ori are chef.  Woody Allen  
 
Suntem cu toţii foarte ignoranţi, dar nu cu toţii ignorăm aceleaşi lucruri.  Albert Einstein 
 
Modestia este conștiinţa trupului.  Honore de Balzac 
 
Nu are rost să spui că nu ai timp să te ocupi de subordonaţii tăi. Nu poţi să nu o faci!  Julian Richer 
 
Cea mai bună cale de a inspira oamenii pentru obţinerea unor înalte performanţe este aceea de a-i 
convinge prin tot ceea ce faci în fiecare zi că îi sprijini din toată inima.  Harold Geneen 
 
Într-o organizaţie, autoritatea există atâta vreme cât membrii acesteia sunt dispuşi să o accepte.  
Chester Barnard  
 
O conducere în trei nu funcţionează decât atunci când unul din membri este bolnav şi altul e în 
concediu.  H. van Loon 
 
E un principiu dovedit că trebuie să înveţi să asculţi pentru a şti comanda. De aceea, măiestria 
conducerii nu este un act, ci o deprindere.  Aristotel   
 
Grăbiţi-vă să cumpăraţi pământ, pentru că nu se mai fabrică…  Mark Twain 
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Din momentul în care înţelegi că nu ai nevoie de nimic, eşti liber să ai tot ce vrei!  Ian Watson  
 
Nu credinţa este aceea care se naşte din minune, ci minunea ia naştere din credinţă.  Feodor 
Dostoievski   
 
Viaţa începe în punctul în care se termină zona de confort.  Ralph Waldo Emerson 
 
Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu ştie să înţeleagă.  Alvin 
Toffler 
 
Poate că Dumnezeu va dori să cunoşti multe persoane nepotrivite înainte de a cunoaşte persoana 
potrivită, pentru ca atunci când o vei cunoaşte, în sfârşit să ştii să fii recunoscător.  Gabriel Garcia 
Marquez 
 
Faceţi ceva şi, dacă nu merge, încercaţi altceva.  Franco Delano Roosevelt 
 
Construirea excelenţei rezultă din concentrarea asupra progresului zilnic. În fiecare zi să faci ceva un 
pic mai bine…  Robert Hall, profesor, Universitatea Indiana 
 
 Vezi lucruri şi te întrebi “De ce?”, dar eu visez lucruri care n-au existat niciodată şi mă întreb “De ce 
nu?”  George Bernard Shaw 
 
Fără curaj nu se poate trece peste o nenorocire, chiar dacă-i foarte mică.  Kathas. 
 
Ce ar fi omul fără femei?... Rari… extrem de rari… .  Mark Twain 
 
Când mă eliberez de ceea ce sunt, devin ceea ce aş putea fi.  Lao Tzu 
 
Totul ar trebui să fie cât mai simplu cu putinţă, însă nu mai simplu de atât.  Albert Einstein 
 
De ce să repeţi vechile greşeli când există multe altele noi pe care să le faci?  Bertrand Russel  
 
Obstacolele, asemenea animalelor sălbatice, sunt lașe, dar te vor păcăli dacă vor putea. Dacă vor 
vedea că te temi de ele, se vor arunca asupra ta; dacă le vei privi drept în ochi, vor dispărea din faţa 
ta.  Orison Swet Marden 
 
Oamenii contează, iar în lumea afacerilor modul în care ştii să te apropii de ei şi să-I conduci constituie 
însăşi cheia succesului.  Dale Carnegie 
 
A fi împăcat cu tine însuţi este cel mai bun mijloc de a începe să fii împăcat cu ceilalţi.  Luis de Leon 
 
Omul nu este soluţia cea mai exactă la problema vieţii.  Paul Valery 
 
Pentru a realiza lucruri mari trebuie să şi visăm, nu numai să facem; trebuie să şi credem, nu numai să 
plănuim.  Anatole France 
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Alergăm după fericire până departe, fie pe mare, fie pe uscat; dar fericirea e aici, aproape.  Horaţiu 
 
Nu există un fapt mai încurajator în această lume decât puterea de necontestat a omului de a-şi clădi 
propria viaţă printr-un efort continuu.  Henry David  Thoreau 
 
Când găseşti un sfat bun, dă-l repede cuiva. Ţie oricum nu-ţi foloseşte.  Oscar Wilde 
 
Nu-ţi fie teamă că înaintezi prea încet. Teme-te dacă te opreşti.  Sun Tzu 
 
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 
 
Atunci când vorbeşti poţi numai să spui ceva ce ştii deja. Atunci când asculţi, poţi să înveţi ceva ce ştiu 
ceilalţi.  Wayne Dyer 
 
Adevărată înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţă.  Socrate 
 
Cea mai înaltă treaptă a înţelepciunii omeneşti este a şti să îţi potriveşti caracterul împrejurărilor şi să 
fii liniştit în interior, în ciuda furtunilor exterioare.  Daniel Defoe   
 
Nenorocirile fug departe de cei curajoşi, ca şi cum le-ar fi frică.  Kathas 
 
Nimic nu crează mai mult autorespect printre angajaţi decât a fi implicaţi în procesul de luare a 
deciziilor.  Judith B. Bardwick 
 
Când toată lumea îţi da dreptate,ori eşti al naibii de deştept,ori eşti patron.  Andre Birabeau 
 
Ceea ce este înaintea noastră, ca şi ceea ce este în urma noastră sunt lucruri infime în comparaţie cu 
ceea ce este în noi înşine.  Oliver Wendell Holmes 
 
Noi nu suntem numai comportamentul nostru, cipersoana care-şi dirijează comportamentul.  
Kenneth Blanchard, Spencer Johnson 
 
Dacă aş fi din nou tânăr, aş face aceleaşi greşeli, numai că le-aş face mai devreme.  Tallulah Bankhead 
 
Fiecare om trebuie să-şi inventeze propriul drum.  Les Mouches 
 
Criticul nepriceput se recunoaşte după felul în care începe să vorbească despre poet, în loc să discute 
despre poem.  Ezra Loomis Pound   
 
Cea mai bună practică de motivare pe care o poate face o persoană faţă de alta este să o asculte.  
Roy Moody 
 
Adevăratul impediment în obţinerea productivităţii nu sunt angajaţii, sindicalişti sau nesindicaliști, ci 
conducerea.  KenIverson 



 
 

Maxima Zilei 2012 

Legile sunt ca pânzele de păianjen care prind musculiţe şi lasă să treacă viespile.  Jonathan Swift 
 
Exagerarea este adevărul care şi-a ieşit din fire.  KahlilGibran 
 
Un prost care nu spune nici un cuvânt nu se deosebeşte de un savant care tace.  Moliere 
 
Exactitatea, precizia cuvintelor pe care le foloseşti este de mult mai mică importanţă decât energia, 
intensitatea şi convingerea cu care le pronunţi.  Jules Rose 
 
Când vorbeşti mult, aproape întotdeauna spui şi ce n-ar trebui spus.  Confucius 
 
Când statul nu plăteşte profesorii, copiii sunt cei care vor plăti.  Guy Bedos 
 
Tot ce inventăm se bazează pe amintiri.  Alphonse Karr 
 
Nu pot să vă ofer formula succesului. Dar pot să vă dau formula eşecului: încercaţi să-i mulţumiţi pe 
toţi!  Herbert Bayrd Swope 
 
Dacă o companie nu este atentă, poate descoperi într-o zi că maşinile sale s-au învechit. Dar ideile 
ruginite sunt, pentru orice companie, mai periculoase decât maşinile ruginite.  AlvinToffler 
 
A conduce înseamnă a prevedea şi a planifica, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla.  Henry 
Fayol 
 
Până şi ecoul vorbeşte numai după ce se gândeşte un pic.  Roger La Ferte 
 
Vrei să plictiseşti pe cineva? Spune-i tot ce ştii.  Voltaire 
 
Scopul educaţiei este de a înlocui o minte goală cu una deschisă.  Malcom Forbes 
 
Nu lăsa visele să piară, pentru că dacă visele mor, viaţa nu este decât o pasăre cu aripi rupte, care nu 
mai poate să zboare.  Langston Hughes  
 
Aş da tot ce ştiu pentru jumătate din ce ignor.  Descartes 
 
Citeşte în fiecare zi ceva ce nimeni nu mai citeşte. Gândeşte în fiecare zi ceva ce nimeni nu mai 
gândeşte.  Fă în fiecare zi ceva ce nimeni nu ar face. Este rău pentru minte să facă tot  timpul parte 
din unanimitate.  Christopher Morley 


