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De obicei, la baza succesului oricărui om de valoare se află o carte foarte bună.  Roy L. Smith 
 
O carte bună conţine mai multă bogăţie decât o bancă solidă.  Roy L. Smith 
 
Prin lectură descoperim lumea, istoria şi pe noi înşine.  Daniel J. Boorstin 
 
De multe ori, viitorul unui om a depins de lectura unei cărţi.  Ralph Waldo Emerson 
 
Tot ceea ce omenirea a făcut, a gândit, a câştigat sau a fost se regăseşte în paginile cărţilor.  Carlyle 
 
Foloseşte-ţi timpul pentru a te îmbogăţi din scrierile altora, astfel încât să obţii cu uşurinţă ceea ce 
alţii au obţinut muncind din greu.  Socrate 
 
Nu pot trăi fără cărţi.  Thomas Jefferson 
 
Cred că în continuare cartea este principalul mesager al ideilor.  George Will   
 
Nu fiecare cititor este un bun conducător, dar orice conducător trebuie să fie cititor.  Harry Truman 
 
În noua economie a cunoaşterii, dacă nu ai învăţat cum să înveţi, te vei descurca cu greu.  Peter 
Drucker 
 
Nu este cea mai intelectuală slujbă din lume, dar tot trebuie să ştiu literele.  Vanna White 
 
Viitorul aparţine celor care învaţă ce trebuie să înveţe pentru a face ce trebuie să facă.  Denis Waitley 
 
Există o diferenţă uriaşă între omul nerăbdător care vrea să citească o carte şi omul obosit care vrea 
o carte de citit.  G. K. Chesterton 
 
Lectura nu face decât să-i furnizeze minţii materialul informativ; numai prin gândire ne putem însuşi 
ceee ce citim.  John Locke 
 
Oricine ştie să citească poate învăţa să-şi aprofundeze lectura şi astfel să trăiască mai profund.  
Norman Cousins 
 
Scriitura bună se aseamănă cu arhitectura, nu cu designul de interior.  Ernest Hemingway 
 
Unele cărţi sunt menite a fi gustate, altele a fi înghiţite şi altele, câteva, a fi mestecate şi digerate.  
Francis Bacon 
 
Omul care nu citeşte cărţi bune nu are nici un fel de avantaj faţă de cel care nu le poate citi.  Mark 
Twain   
 
Investiţia în cunoaştere aduce cea mai bună dobândă.  Ben Franklin 
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O lume competitivă oferă două posibilităţi: poţi pierde sau, dacă vrei să câştigi, te poţi schimba.  
Lester C. Thurow 
 
Cărţile înseamnă dintotdeauna pentru mine ceea ce înseamnă soarele pentru pământ. Earl 
Nighttingale 
 
Peste cinci ani vei fi acelaşi om de astăzi, cu excepţia a două lucruri: oamenii pe care-i cunoşti şi cărţile 
pe care le citeşti.  Charles E. "T" Jones 
 
Cei care ştiu să citească înţeleg lucrurile de două ori mai bine.  Meander 
 
Citeşte pentru a trăi.  Gustave Flaubert 
 
În faţa necazurilor vieţii, oamenii înţelepţi îşi găsesc consolarea în cărţi.  Victor Hugo 
 
Nu te evalua după problemele cu care te confrunţi, evaluează-te după problemele pe care le înfrunţi 
cu succes!  Banda desenată Ziggy 
 
Mai bogat decât mine tu niciodată nu vei fi, pentru că mama pe mine m-a învăţat a citi.  Abigail Van 
Buren 
 
Citeşti despre viaţa altcuiva, dar asta te face să te gândeşti la propria-ţi viaţă. În asta constă 
frumuseţea. De aceea îmi plac cărţile.  Oprah Winfrey 
  
Un strop de cerneală poate face 1 milion de oameni să gândească.  Lord Byron 
 
Pentru o viaţă fericită este nevoie numai de trei lucruri: binecuvântarea lui Dumnezeu, cărţi şi un 
prieten.  Lacordaire 
 
Cărţile care te ajută cel mai mult sunt cele care te fac să gândeşti cel mai profund.  Theodore Parker 
 
Când fac rost de ceva bani, întâi cumpăr cărţi; dacă mai rămâne ceva, cumpăr haine şi mâncare.  
Erasmus 
 
Am căutat pretutindeni fericirea, dar nu am găsit-o decât într-un colţişor, cu o cărticică.  Thomas A. 
Kempes 
 
Cei care au privilegiul de a şti au datoria de a acţiona.  Albert Einstein 
 
A nu şti să citeşti este asemenea unei lumi cu o singură uşă, dincolo de care nu se află nimic… Graţie 
cititului, m-am eliberat din această lume a întunericului. Graţie cititului, am acum de ales între o mie 
de uşi pe care să intru.  Ernest Carr, fost elev al Consiliului de Alfabetizare din Memphis 
 
Dacă o carte pe care o citim nu ne trezeşte brusc, asemenea unei lovituri în cap, la ce bun să ne mai 
străduim să o citim?  Franz Kafka 
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Suntem numai pe jumătate conştienţi din cât ar trebui să fim.  William James 
 
Hărăziţi-vă gânduri măreţe, căci niciodată nu veţi putea fi mai presus de gândurile voastre!  Benjamin 
Disraeli 
 
Indiferent ce motiv ai avut pentru a nu deveni cineva, există cineva care a avut aceeaşi problemă şi a 
depăşit-o.  Barbara Reynolds 
 
Programul de lectură al unui om ar trebui plănuit la fel de atent ca şi dietă zilnică, pentru că şi aceasta 
constituie o hrană fără de care nu poate creşte mental.  Andrew Carnegie 
 
Eroul este cel care are idei inovatoare.  Jack Welch 
 
Scrisul a transformat conştiinţa umană mai mult decât orice invenţie.  Dr.Walter ONG 
 
Există oameni care, mânaţi de dorinţa de a cunoaşte totul, uită să iubească.  Henry Beyle Stendhal 
 
Poţi rezista unui atac al armatelor duşmane, dar nu poţi rezista unui atac al ideilor.  Victor Hugo 
 
99,9% dintre angajaţi se pierd în anonimat pentru că nu-şi pun mintea la contribuţie.  Jack Welch 
 
Nu-i puteţi împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteţi impulsiona s-o facă.  Frank A. Dusch 
 
Oricine se poate gândi să schimbe lumea, dar nimeni nu se gândeşte să-şi schimbe propria 
personalitate.  Lev Tolstoi 
 
Oamenii au explorat mult mai mult aur din ideile lor decât din minele de aur.  Napoleon Hill 
 
Oamenii nu vor obţine niciodată ceea ce nu văd cu ochii lor că se poate realiza.  Karen Ford 
 
Ca o floare să înflorească, aveţi nevoie de un pământ roditor, dar şi de o sămânţă nobilă. Acelaşi lucru 
este valabil şi în cazul în care doriţi să cultivaţi gândirea pozitivă.  William Bambach 
 
Să înveţi să scrii înseamnă să înveţi să gândeşti. Nu poţi fi sigur de nimic până nu vezi totul pe hârtie.  
 S. I. Hayakawa 
 
În ceea ce priveşte succesul, oamenii nu sunt evaluaţi în funcţie de înălţime, greutate, diplome 
universitare sau genealogie; ei sunt evaluaţi în funcţie de modul în care gândesc.  David Schwartz 
 
Oricum suntem obligaţi să ne punem mintea la contribuţie, aşa că de ce să nu dăm naştere unor 
gânduri măreţe?  Donald Trump 
 
Trebuie să va gândiţi la "lucrurile măreţe" în timp ce faceţi lucruri mărunte, pentru ca ele să se 
îndrepte spre făgaşul dorit.  AlvinToffler 
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O minte imatură sare de la un lucru la altul. O minte matură încearcă să pătrundă lucrurile în 
profunzime.   Harry A. Overstreet 
 
Concluzia reprezintă locul unde pui capăt gândirii.  Edward De Bono 
 
Veţi deveni la fel de mici ca dorinţa voastră atotstăpânitoare şi la fel de măreţi ca visul vostru 
dominant.  James Allen 
 
Putem să ne sustragem lucrurilor pe care nu ni le dorim în viaţă, concentrându-ne numai asupra 
lucrurilor pe care ni le dorim cu adevărat.  W. Clement Stone 
 
Concentrarea este secretul puterii în politică, în război, în comerţ, pe scurt, în toate afacerile umane.  
Ralph Waldo Emerson 
 
Bucuria nu constă în creaţie, ci în păstrarea lucrurilor create.  Vince Lombardi - antrenor în Liga 
Naţională de Fotbal  
 
Originalitatea este arta de a-ţi ascunde sursa de inspiraţie.  Thomas Edison 
 
Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămână artist o dată ce creşte.  Pablo Picasso 
 
Omul plictisitor este întotdeauna sigur de ceva, iar omul convins de un anumit lucru este întotdeauna 
plictisitor.  H.L. Mencken 
 
Oamenii se împiedică din când în când de adevăr, dar cei mai mulţi se ridică şi trec mai departe ca şi 
când nu s-a întâmplat nimic.  Winston Churchill 
 
Cel care este pregătit pentru orice eventualitate a câştigat jumătate din bătălie.  Miguel de Cervantes 
 
Kilometru cu kilometru, viaţa este greu de parcurs; dar centimetru cu centimetru, este floare la 
ureche.  Robert Schuller 
 
Înainte ca o problema să poată fi rezolvată, ea trebuie să fie clar definită.  William Feather 
 
Gândirea strategică seamănă cu duşul: trebuie să o repeţi la nesfârşit.  Olan Hendrix 
 
Voinţade a câştiga nu valorează nimic dacă nu aveţi voinţa de a vă pregăti.  Thane Yost 
 
Nimic nu este mai stânjenitor decât să vezi pe cineva făcând un lucru despre care tu ai spus că nu se 
poate realiza.  Sam Ewing 
 
Adepţii gândirii bazate pe un orizont plin de posibilităţi sunt maeştri în crearea unor imagini pozitive,  
optimiste, progresiste, ce iau naştere nu numai în mintea lor, ci şi în cea a semenilor lor.  David J. 
Schwartz 
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Cuvântul imposibil nu există în dicţionarul meu.  Napoleon Bonaparte 
 
Să te îndoieşti de tot sau să crezi totul sunt două soluţii la fel de convenabile; amândouă înlătură 
necesitatea cugetării.  Jules Henri Poincare 
 
Încă de când eram copil, am manifestat un interes aparte pentru cugetarea profundă.  Billy Ray Cyrus 
 
Viaţă căreia nu-i acorzi timp de cugetare nu merită trăită.  Socrate 
 
Greutatea nu constă în dezvoltarea ideilor noi, ci în eliberarea din ghearele ideilor vechi şi perimate.  
John Maynard Keynes 
 
Trebuie să încetăm să ne mai gândim că, dacă un lucru nu a fost niciodată realizat, este un lucru 
imposibil.  Donald M. Nelson 
 
Nimeni nu este atât de înţelept ca noi toţi la un loc.  Ken Blanchard 
 
Izvorul creativităţii nu seacă niciodată. Cu cât extragi mai mult din el, cu atât se umple mai mult.  
Maya Angelou 
 
Viaţa este un dar pe care îl merităm numai atunci când îl dăruim.  Rabindranath Tagore 
 
O minte lipsită de imaginaţie poate să observe răspunsurile greşite, dar este nevoie de o minte 
creatoare pentru a sesiza întrebările greşite.  Anthony Jay 
 
Citim pentru a formula întrebări.  Franz Kafka 
 
Dacă ideile nu sunt corelate cu scopul, nu va rezulta nicio realizare inteligentă.  James Allen 
 
Îmi doresc numai ceea ce este bun şi corect. De aceea, toţi cei care nu sunt de acord cu mine sunt 
nişte trădători.  Regele George al-III-lea al Angliei 
 
Să accepţi sfaturile bune înseamnă să-ţi perfecţionezi talentul nativ.  Johann Wolfgang von Goethe 
 
Cel care are parte doar de propriile lui învăţături este un profesor prost.  Ben Johnson 
 
Trebuie să vă aflaţi într-o permanentă căutare de idei. Sursa acestor idei nu are absolut nici o 
importanţă… Nu contează cine a zămislit o anumită idee.  JeffreyJ.Fox 
 
Când ţinem o torţă în mână, ea nu luminează calea aproapelui nostru fără să o lumineze mai întâi pe a 
noastră.  Ben Sweetland 
 
Creativitatea reprezintă bucuria de a nu cunoaşte totul în lume.  Ernie Zelinski 
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Nicio misiune nu este mai nobilă decât aceea de a-ţi sluji aproapele, de a-l ajuta să reuşească în viaţă.   
Alan Loy McGimnis 
 
Procesul de învăţare, de câştigare şi de recompensare - acestea sunt cele trei etape ale vieţii.  Jack 
Balousek 
 
Oamenii modeşti nu au o părere proastă despre ei înşişi; pur şi simplu se gândesc mai puţin la propria 
persoană.  Ken Blanchard şi Norman Vincent Peale 
 
Staţia de autobuz este locul în care se opreşte autobuzul. Gara este locul unde se opreşte trenul. Iar 
biroul meu este locul unde munca nu încetează niciodată.  Autor necunoscut 
 
Creativitatea se naşte din încredere. Aveţi încredere în instinctele voastre şi nu speraţi mai mult decât 
puteţi realiza!  Rita Mae Brown 
 
Atingerea unui scop bine definit trebuie să fie un mod de viaţă. Altfel, vă va trimite numai mesaje 
contradictorii.  Dave Sutherland 
 
Dacă înveţi doar nişte metode, vei fi încătuşat de ele, dar dacă înveţi principii, îţi vei putea concepe 
propriile metode.  Ralph Waldo Emerson 
 
Obţii satisfacerea clientului atunci când vinzi o marfă ce nu ajunge la un client care nu mai vine în 
magazinul tău.  Stanley Marcus 
 
Nu creierul este cel mai important, ci aspectele care îi imprimă direcţia - personalitatea, inima, 
calităţile nobile, ideile progresiste.  Dostoievski 
 
Dacă ai vreodată impresia că eşti prea mic ca să fii eficient, înseamnă că n-ai împărţit niciodată patul 
cu un ţânţar.  Anita Roddick 
 
Culmile munţilor sunt sursă de inspiraţie pentru lideri, dar drumul spre maturizare trece prin văi.  J. 
Philip 
 
O carte trebuie să fie dalta ce sparge marea de gheaţă dintre noi.  Franz Kafka 
 
Succesul unei persoane nu se măsoară în realizări, ci în rezistenţa pe care a întâmpinat-o şi în curajul 
cu care a continuat să lupte împotriva obstacolelor copleşitoare.  Orrison Swett Marden 
 
Viitorul nu a survenit pur şi simplu niciodată - el a fost creat.  Will Durant 
 
Dacă ai o ambiţie măreaţă, fă un pas cât mai mare în direcţia ei, dar dacă pasul nu este decât unul 
minuscul, nu te îngrijora atâta timp cât e cel mai mare posibil pentru moment.  Mildred Mcafee 
 
Calitatea de lider este abilitatea de a-i convinge pe alţii să facă ceea ce vrei tu să facă, deoarece vor şi 
ei să o facă.  Dwight D. Eisenthower 



 
 

Maxima Zilei 2014 

Nu poţi fi o prăjitură isteaţă dacă ai o atitudine sfărâmicioasă.  John Maxwell 
 
Problema mea este că întotdeauna când sunt cuminte nu mă vede nimeni.  "Denis, pericol public" 
 
Organizatorii de echipe sunt pliculeţele de ceai ale vieţii. Ei acţionează atunci când apa este fierbinte.  
Roger Staubach 
 
Un învingător este suficient de mare să-şi recunoască greşelile, suficient de deştept să profite de pe 
urma lor şi suficient de puternic să le îndrepte.  John Maxwell 
 
Când am golit sertarul de sus al minţii mele, am descoperit o carte.  George Jessel 
 
Nu uita: că să fii fericit nu contează cine eşti sau ce ai. Contează doar ceea ce gândeşti.  Dale Carnegie 
 
Eroul este cel care are idei inovatoare.  Jack Welch 
 
Toată lumea aude doar ceea ce înţelege.  Goethe 
 
În oraşul în care am crescut, lucrurile se mişcau cu o asemenea încetineală, încât dura două ore să te 
uiţi la emisiunea "Şaizeci de Minute".  Ken Devis 
 
Cel care iese învingător în lupta cu ceilalţi este puternic, dar cel care câştigă o bătălie cu sine însuşi 
este atotputernic.  Lao-Tzu 
 
Eşecul ar trebui să ne fie profesor, nu gropar. Eşecul înseamnă întârziere, nu înfrângere. Este un ocol 
temporar, nu o fundătură.  John Maxwell 
 
Dacă ceea ce gândeşti nu-ţi afectează modul de viaţă, înseamnă că nu este ceva foarte important.  
Dick Nogleberg 
 
Gutenberg  a făcut din toţi cititori. Xerox a făcut din toţi editori.  Marshall McLuhan 
 
Triumful şi înfrângerea nu se află în zarva unei străzi aglomerate, nici în strigătele şi aplauzele 
mulţimii, ci în noi înşine.  Henry Wadsworth Longfellow 
 
E important să fii popular; altfel s-ar putea ca oamenii să nu te placă.  Sue Cantwell 
 
În fiecare dezavantaj există şi un avantaj, şi în fiecare problemă există şi un dar.  John Johnson 
 
Nu poziţia ta în viaţă este importantă; dispoziţia pe care o ai este cea care îţi va schimba poziţia.  Dr. 
David McKinley 
 
Podurile pe care le-aţi traversat înainte de a ajunge la ele trec peste ape care nu sunt, de fapt, acolo.  
Gene Brown 
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Definiţie: un pieton este acea persoană convinsă că mai are benzină în rezervor, chiar dacă 
indicatorul e la zero.  Peter Eldin 
 
Dacă vrei să mă ridici, trebuie să fii la înălţime.  Ralph Waldo Emerson 
 
Cuvintele noastre ne dezvăluie gândurile şi ne oglindesc respectul de sine; acţiunile noastre ne 
reflectă caracterul, obiceiurile şi ne prezic viitorul.  William Arthur Ward 
 
Un comitet este un grup de oameni care nu pot face nimic în mod individual, dar care atunci când 
sunt împreună decid că nu se poate face nimic.  Guv. Alfred Smith 
 
Când entuziasmul este inspirat de raţiune, controlat de prudenţă, susţinut de o teorie solidă, 
beneficiind de aplicaţii practice, reflectând încredere, aducând veselie, ridicând moralul, generând 
asociaţii, inspirând loialitate şi râzând de dificultăţi, este inestimabil.  Coleman Cox 
 
Prin însuşi procesul strădaniei te defineşti pe tine însuţi.  Pat Buchanan 
 
Nu există nici pe departe suficiente proptele în lume pentru toate scuzele şchioape.  Marcus Stroup 
 
Cuvintele sunt, fireşte, cel mai puternic drog folosit de omenire.  Rudyard Kipling 
 
Judecătorul către acuzat: "Sunt înclinat să te declar vinovat, dar cine sunt eu ca să te judec?"  Replică 
surprinsă într-o sală de tribunal 
 
Dacă nu ai o părere bună despre tine însuţi, vei avea o capacitate limitată de a crede în ceilalţi.  Autor 
necunoscut 
 
Toată lumea ştie cum să-şi crească copiii, mai puţin cei care îi au.  P. J. O'Rourke 
 
Adevărata tărie de caracter înseamnă să iei o decizie pe care să o susţii, făcând ceea ce trebuie făcut. 
Niciun om moral nu-şi poate găsi liniştea dacă lasă neterminat ceva ce ştie că ar fi trebuit să termine.  
John Underwood 
 
Orgoliul înseamnă să-l marginalizezi pe Dumnezeu.  Autor necunoscut 
 
Secretul fericirii constă în admiraţia dezinteresată.  F. H. Bradley 
 
Singurul prieten total dezinteresat pe care îl poate avea omul în lumea această egoistă, cel care nu îl 
va lăsa niciodată la greu… este câinele lui.  George Vest 
 
Critica sinceră este greu de suportat, mai ales atunci când vine din partea unei rude, a unui prieten, a 
unei cunoştinţe sau a unui străin.  Franklin P. Jones 
 
Fii asemenea gumei de şters - recunoaşte-ţi greşelile, învaţă din ele, apoi ştergeţi-le din memorie.  
Autor necunoscut 
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 Cu toţii ne facem timp pentru ceea ce vrem să facem cu adevărat.   William Feather 
 
Timpul zboară. Depinde de tine să fii cel care îl pilotează.  Robert Orben 
 
Oamenii cu vederi înguste sunt asemenea sticlelor cu gâtul îngust. Cu cât au mai puţin conţinut, cu 
atât mai mult zgomot fac atunci când îl elimină.  Alexander Pope 
 
În secunda în care îţi propui să atingi un ţel anume, viitorul tău este transfigurat de strălucirea unei 
raze de lumină.  Jim Paluch 
 
Obţineţi rezultate mai bune când aşteptările voastre sunt mai mari. Lucru valabil în ştiinţă, 
matematică, lectură, fotbal sau muzică.  Charles Adair 
 
Una dintre cele mai frumoase compensaţii din viaţă este că nimeni nu încearcă cu adevărat să ajute 
pe altcineva fără să se ajute, de fapt, pe sine însuşi.  Ralph Waldo Emerson 
 
Cu cât sunt mai dureroase consecinţele mâniei decât cauzele ei?  Marc Aureliu 
 
Alegerea cărţilor, la fel că alegerea prietenilor, este o obligaţie serioasă. Suntem la fel de responsabili 
faţă de ceea ce citim că şi faţă de ceea ce facem.  John Lubbock 
 
Râsul este o loţiune pentru arsurile vieţii.  Autor necunoscut 
 
Nu există decât o singură modalitate de a reuşi în ceea ce întreprinzi: să oferi totul.  Vince Lombardi 
 
Cei care nu s-au remarcat în mod deosebit în anii de şcoală nu trebuie să fie descumpăniţi din cauza 
asta. Nu întotdeauna minţile cele mai mari ajung la desăvârşire cel mai repede.  John Lubbock 
 
Ori de câte ori termini şcoala experienţei, se mai găseşte cineva să inventeze un curs nou.  Autor 
necunoscut 
 
Funcţia de lider presupune o mişcare înspre ceva, iar convingerile sunt cele care imprimă această 
direcţie.  Don Shula 
 
Până acum, psihologii nu ne-au explicat de ce bârfa mincinoasă devine plauzibilă când e transmisă în 
şoaptă.  George Gregory 
 
Râsul este marmelada de pe pâinea vieţii. Îi adaugă savoare, îi menţine prospeţimea şi o face mai 
uşor de înghiţit.  Diane Johnson 
 
Vârfurile munţilor sunt sursă de inspiraţie pentru lideri. Văile, în schimb, sunt experienţele care îi 
maturizează.  Philip Everson 
 
Nu eşti terminat când eşti învins, eşti terminat când renunţi la luptă.  Autor necunoscut 
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Pentru unii, întreprinderea privată este un tigru sălbatic ce trebuie împuşcat. Pentru alţii, este o vacă 
bună de muls. Numai câţiva îşi dau seama ce reprezintă ea în realitate - calul puternic ce trage întreg 
atelajul.  Winston Churchill 
 
La urma urmei, măsura unei vieţi nu este durata ei, ci moştenirea pe care o lasă.  Corrie Ten Boom 
 
Cititul este pentru minte ceea ce este exerciţiul fizic pentru corp.  Autor necunoscut 
 
Lucrurile se schimbă. Acum câţiva ani, directorul ar fi exmatriculat un elev care purta blugi, cercel şi 
barbă. Astăzi, acesta este portretul directorului.  Joe Hackman, Comic contemporan 
 
O zi nu poate fi perfectă până nu faci ceva pentru o persoană care nu va putea niciodată să te 
răsplătească.  John Wooden 
 
Uneori ne întrebăm cine sunt eu că să fiu strălucitor, superb, frumos, talentat, fabulos? De fapt, cine 
eşti tu ca să nu fii?  Nelson Mandela 
 
Valorile tale n-ar trebui să fie determinate de genul de afacere pe care o derulezi. Mai degrabă, 
valorile tale ar trebui să fie cele care să-ţi guverneze afacerile.  Don Martin 
 
Ingredientul de bază în dietele minune este şarlatania.  Dr. Neil Stone 
 
Numărul oamenilor care dau greş din cauza defectelor de caracter este mai mare decât al celor care 
nu izbutesc din orice alt motiv.  Dr. D. James Kennedy 
 
Adevăratul scop al cărţii este să forţeze mintea să gândească.  Christopher Morley 
 
Dacă cineva îţi oferă lumea pe un platou de argint, ia mai degrabă platoul.  Wall Street Journal 
 
Teme-te de Dumnezeu şi nu va mai fi nevoie să te mai temi de altcineva.  Woodrow Wilson 
 
Succesul unui singur minut ne răsplăteşte pentru eşecuri de ani de zile.  Robert Browning 
 
Prost nu e acel ce nu înţelege unele lucruri, cât de multe, ci acela care le înţelege pe toate pe dos.  
Nicolae Iorga 
 
Toate minţile mărginite au obiceiul de a nu ieşi din cercul întâmplărilor şi de a nu le căuta cauza. 
Pentru greşelile lor le place să-i găsească vinovaţi pe alţii.  Honore de Balzac 
 
Adevăratele cuceriri, singurele care nu lasă nicio urmă de regret, sunt cele care sunt obţinute din 
ignoranţă.  Napoleon Bonaparte 
 
Răbdarea este puterea celui fără putere.  Autor necunoscut 
 
Istoria este o minciună pe care nimeni nu o contestă.  Napoleon Bonaparte 
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Dacă am întâlnit un om cu un intelect deosebit, ar trebui să-l întrebăm ce cărţi a citit.  Emerson 
 
Dacă vrei să ajungi sus foloseşte picioarele tale. Nu te lăsa purtat şi nu te căţăra pe spinarea sau pe 
capul altora.  Friedrich Nietzsche 
 
Dacă nu port duşmănie şi dacă nu mă bucur de răul cui mi-a făcut rău, consider că iert.  Ileana 
Vulpescu 
 
Poţi afla uşor caracterul unui om în funcţie de cum îi tratează pe cei care nu pot face nimic pentru el.  
Malcom Forbes 
 
Învaţă să ai mereu un zâmbet ascuns în inimă.  Arsenie Papacioc 
 
O viaţă inutilă este o moarte timpurie.   Goethe 
 
Chiar şi întâmplările au cauzele lor.  Aristotel 
 
Suferi de pe urmă nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi.  Sfântul Augustin 
 
Timpul este ceea ce avem cel mai puţin.  Ernest Hemingway 
 
A fi binevoitor cu toată lumea, dar a nu fi prieten cu toată lumea, asta creşte valoarea unui om.  Jane 
Austen 
 
Un om învaţă numai prin două metode: una este lectura, cealaltă este asocierea cu oamenii mai 
inteligenţi.  Will Rogers 
 
Iartă-ţi duşmanii, dar nu le uita niciodată numele.  John Fitzgerald Kennedy 
 
Să dărui totul, să sacrifici totul fără speranţa de răsplată, asta înseamnă iubire.  Albert Camus 
 
Dacă ar fi cu putinţă să ne privim cu ochii celorlalţi, am dispărea pe loc.  Emil Cioran 
 
Înţelepciunea vine odată cu învăţătura.  Honore de Balzac 
 
Nu sunt supărat pentru că m-ai minţit. Sunt supărat pentru că de acum încolo nu te mai pot crede.  
Friedrich Schiller 
 
Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă şi virtute.  Aristotel 
 
Când zeii vor să ne pedepsească, ne împlinesc dorinţele.  Oscar Wilde 
 
Timpul este aur pe care îl baţi cu efigia muncii tale.  Nicolae Iorga 
 
Trăieşte ca şi cum ai muri mâine. Învaţă ca şi cum ai trăi veşnic.  Mahatma Gandhi 
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Nu eşti înţeles? Sileşte-te a înţelege tu însuţi ceva mai bine.  Nicolae Iorga 
 
Numai inteligenţa e autentică, prostia e sinceră.  Camil Petrescu 
 
Să te întrebi ce ai greşit în ziua în care vei vedea că nu mai ai duşmani.  Nicolae Iorga 
 
Nu ştii ceea ce poate cu adevărat un om, decât atunci când vezi opera lui Michelangelo la Cappella 
Sixtină.  Goethe 
 
A nu-ţi respecta duşmanul înseamnă a pierde o şansă de a-l învinge.  Lucian Blaga 
 
Odihneşte-te de muncă prin muncă.  George Enescu 
 
Cărţile sunt opusul televiziunii. Sunt lente, motivatoare, îţi stimulează intelectul şi-ţi activează 
creativitatea.  David Shenk 
 
Prietenia este cu siguranţă cel mai bun balsam pentru durerile provocate de decepţiile din dragoste.  
Jane Austen 
 
Interesele dezbină oamenii, dar vicioşii se înţeleg mereu între ei.  Honore de Balzac 
 
Pesimismul este doar numele pe care oamenii lipsiţi de îndrăzneală îl dau înţelepciunii.  Mark Twain 
 
În lume-s mari minuni, dar mai mari ca omul nu-s.  Sofocle 
 
Un copilaş este un înger ale cărui aripi descresc pe măsură ce picioarele lui cresc.  Mark Twain 
 
Ori de câte ori suntem în îndoială, trebuie să alegem calea prin care greşim mai puţin.  Aristotel 
 
Omul îmbătrâneşte numai când îmbătrânesc toate pasiunile lui.  Iovan Ducici 
 
Azi, mâine, poimâine... Ce importantă poate să aibă data? Timpul în istoria lumii nu contează decât 
pentru cel care suferă.  Camil Petrescu 
 
Nu lăsa pe nimeni să fie prioritatea ta în timp ce tu devii opţiunea lor.  Albert Camus 
 
O cameră fără cărţi este ca un trup fără suflet.  Cicero 
 
O minune: puterea atât de fragedă a mugurului proaspăt învinge şi sparge scoarţa cea mai tare şi mai 
dură a unui arbore.  Lucian Blaga 
 
Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!…  Nichita Stănescu 
 
E urât să nu fii recunoscător, dar cel mai urât e să aştepţi recunoştinţă.  Nicolae Steinhardt 
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Un om întreg nu-şi poate face gesturile pe jumătate.  Tudor Arghezi 
 
Marile incendii se nasc din scântei mici.  Cardinalul  Richelieu 
 
Dacă priveşti ceea ce ai în viaţă, vei avea întotdeauna mai mult. Dacă priveşti ceea ce nu ai în viaţă, nu 
vei avea niciodată destul.  Oprah Winfrey 
 
Nu există sfârşit în facerea cărţilor.  Ecleziastul  
 
Cei inteligenţi şi sensibili au întotdeauna momente de îndoială.  Camil Petrescu 
 
De îndată ce vei avea încredere în tine, vei şti cum să trăieşti.  Goethe 
 
Teoria este atunci când se ştie tot despre tot, dar nimic nu merge. Practica este atunci când merge, 
dar nu se ştie neapărat de ce!  Einstein 
 
Perfecţiunea se numeşte paralizie.  Winston Churchill 
 
Orice experiment trebuie să fie fructul experienţei.  Leonardo Da Vinci 
 
Fericirea înseamnă să ştii ce vrei şi să vrei cu pasiune.  Felicien Marceau 
 
Corpul este harpă sufletului tău. De tine ţine să obţii muzică frumoasă ori sunete confuze.  Khalil 
Gibran 
 
Orice obstacol întăreşte hotărârea. Cel care şi-a fixat un scop nu şi-l schimbă.  Leonardo Da Vinci 
 
Spiritul este greu de stăpânit şi instabil. Fuge unde vrea. Este bine să fie controlat. Spiritul îmblânzit 
asigură fericirea.  Buddha 
 
Nu există decât două emoţii: iubirea şi teama. Prima este moştenirea noastră naturală; cealaltă este o 
creaţie a spiritului nostru.  Gerald Jamplosky 
 
Bucuria precede victoria.  Yannick Noah 
 
Recunoştinţa îţi poate transforma rutina în zile de sărbătoare.  William Arthur Ward 
 
Nu lăsa pe nimeni să vină la tine şi să plece fără să fie mai fericit!  Maica Tereza 
 
Noua sursă de putere nu sunt banii în mâinile câtorva, ci informaţia în mâinile multora.  John Naisbitt 
 
Nu ne bucurăm decât de ceea ce împărţim.  Madame de Genlis 
 
Medicamentele nu sunt întotdeauna necesare, dar să crezi în vindecare este!  Norman Cousins 
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În iubirea adevărată, sufletul cuprinde trupul.  Paulo Coelho 
 
Cel care luptă cu dragoste, câştigă; cel care se apără cu iubire este invincibil. Cel pe care Cerul a ales 
să-l salveze este protejat prin iubire.  Lao-Tzu 
 
Dacă tu crezi că vei reuşi, ai dreptate! Dacă tu crezi că vei eşua, ai dreptate!  Henry Ford 
 
Dacă am face tot ceea ce suntem în stare să facem, am fi uluiţi de asta.  Thomas A.Edison 
 
Momentul cel mai important este prezentul, căci dacă nu ne ocupăm de prezent ne lipseşte viitorul.  
Bernard Weber 
 
Iubirea nu posedă, şi nu vrea să fie posedată; căci iubirea îi ajunge iubirii.  Khalil Gibran 
 
Analfabetul viitorului va fi nu persoană care nu ştie să citească, ci persoană care nu ştie cum să 
înveţe.  Alvin Toffler 
 
Iubirea te face să visezi, să trăieşti şi să crezi. Are, ca să încălzească inima, o rază în plus faţă de glorie, 
şi raza asta se numeşte fericire.  Victor Hugo 
 
Ce baftă pe conducători că oamenii nu gândesc!  Adolf Hitler 
 
Oamenii văd lumea nu aşa cum este, ci aşa cum sunt ei.  Stephen R. Covey 
 
Singurul limbaj adevărat din lume este sărutul.  Alfred de Musset 
 
Ideea ta despre tine este împrumutată. Şi este împrumutată de la cei care nu au nici o idee despre 
cine sunt ei înşişi.  Osho 
 
Eşecul este preţul dezvoltării personale.  Robin Sharma 
 
Cea mai frumoasă parte a vieţii noastre durează din trecutul cel mai îndepărtat, fiind bazată pe ceea 
ce eram meniţi să înfăptuim şi n-am realizat niciodată.  Edy du Perron 
 
Nu ştiau că era imposibil, aşa că au făcut-o.  Mark Twain 
 
Credinţa că nimic nu se schimbă provine fie dintr-o perspectivă greşită, fie dintr-o rea voinţă. Prima se 
corectează, a doua se combate.  Friedrich Nietzsche 
 
Amintirile pe care le avem unii despre alţii, chiar în dragoste, nu sunt aceleaşi.  Marcel Proust 
 
Oamenii se împiedică uneori de adevăr, dar se ridică şi merg mai departe.  Autor necunoscut 
 
Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur prind curaj.  Ion Creangă 
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Dragostea nu cunoaşte legi.  Boethius 
 
Muzica este un fel de ultraviolet pe care nu-l percepem decât prin ureche.  Marcel Proust 
 
E o nenorocire pentru om să lase în urma lui o pată de întuneric care-i seamănă.  V. Hugo 
 
Nefericirea este pretutindenea, dar şi fericirea de asemenea.  Voltaire 
 
Dacă s-ar sădi casa fericirii, cea mai mare încăpere ar fi sala de aşteptare.  Jules Renard 


