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Toată lumea are un talent, treaba e doar să te miști destul cât să descoperi care este al tău. George 
Lucas 
 
De-a lungul vieții, cele mai inutile emoții sunt sentimentul de vină pentru ceea ce s-a întâmplat și 
teama pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. Dr. Wayne Dyer  
 
Nu strica prezentul pentru un trecut ce nu mai are viitor. Autor necunoscut 
 
Iubirea cumpătată e slabă și săracă. Din filmul „Valerian și orașul celor 1000 de planete” 
 
Oamenii nu-și urmează niciodată propriile sfaturi. Din filmul „O fată de milioane” 
 
Tot ce este prea mult este duşmanul naturii. Hipocrate  
 
Recunoștința este memoria inimii. Honore de Balzac  
 
Lumea este plină de cactuși, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne așezăm pe ei. Will Foley  
 
Când întâlnești obstacole in împlinirea pasiunii tale, să te întorci la rădăcina acesteia. Acolo vei găsi 
soluția. Aurora Simionescu  
 
Recunoștința – dobânda împrumuturilor sufletești. Nicolae Iorga  
 
De ce cădem? Ca să învățăm să ne ridicăm. Din filmul „Batman: Începuturi” 
 
Mărimea personalității tale este egală cu problema care te poate scoate din sărite. Sigmund Freud  
 
Regula de bază a bucuriei autentice este să o împărtășești cu cei din jur. George Byron  
 
Și Dumnezeu mi-a spus: „Iubește-ți dușmanul!”. Și eu l-am ascultat și am început să mă iubesc. Khalil 
Gibran  
 
Întotdeauna rănile se pot vindeca cu iubire și iertare. Dostoievski  
 
Dacă un lucru nu a ieșit așa cum ți-ai dorit, asta nu înseamnă că este neapărat inutil. Thomas Edison  
 
Atenția este cea mai simplă formă de iubire; prin ea binecuvântăm şi suntem binecuvântați. John 
Tarrant  
 
O persoană iubitoare trăiește într-o lume iubitoare. O persoană ostilă trăiește într-o lume ostilă. 
Fiecare întâlnește în viață propria lui reflectare. Ken Keyes, Jr.  
 
În timpul copilăriei am dormit în pat. În timpul adolescenței am așteptat la ușă. În timpul maturității 
am zburat înspre ceruri. Constantin Brâncuși  
 
Nu te definește ce ai în adâncul sufletului, ci ceea ce faci. Din filmul „Batman: Începuturi” 
 
Chiar dacă nu va veni mântuirea, vreau să fiu demn de ea în orice moment. Franz Kafka  
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Există două greșeli care se pot face pe drumul spre adevăr: să nu mergi până la capăt sau să nu 
pornești. Buddha  
 
Lovește clapele potrivite la momentul potrivit și instrumentul va cânta singur. Johann Sebastian 
Bach  
 
Cine de adolescență scapă, de el scapă, de cel adevărat. Simona Popescu  
 
Cea mai spirituală treabă este disciplina. Cum poți face asta? Firesc, atunci când ești în căutare de 
ceva. Numaiștiucineaspus  
 
Viața însăși este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încearcă s-o trăiești ca pe ceva magic. Albert 
Einstein  
 
Ador pe cei care îşi aleg cu grijă cuvintele pe care nu le spun... Alda Merini  
 
Adolescența nu este doar o perioadă importantă a Vieții, ci și singura perioadă când putem vorbi 
despre Viață în sensul complet al cuvântului. Michel Houellebecq  
 
Să iubești pe cineva nu este doar un simțământ puternic, ci este și o decizie, o judecată, o 
promisiune. Erich Fromm  
 
Viitorul nu va aparține numai omului instruit, ci și celui educat să-și folosească cu înțelepciune timpul 
liber. C.K. Brightbill  
 
Nu specia cea mai puternică sau cea mai inteligentă supraviețuiește. Ci aceea care se adaptează cel 
mai bine la schimbări. Charles Darwin  
 
Totul se întâmplă prea târziu pentru cel care doar aşteaptă. Elbert Hubbard  
 
Lumina ce o vezi în ochii celorlalți este oglinda frumuseții tale interioare. Cristina Dănilă 
 
Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate. Dalai Lama  
 
Mergi în Viață cu o licărire în ochi, cu un zâmbet pe față și cu un scop măreț în inimă. William James 
  
Când puterea de iubire va depăși iubirea de putere, în lume va fi pace. Jimi Hendrix  
 
Viața trebuie luată aşa cum vine; să ştii numai să compensezi neplăcerile şi greul ei cu tot ceea ce 
este bun şi frumos. Eric Knight  
 
Puterea de a gândi și în cântec a omului îl face să poată fi un etern adolescent. Nichita Stănescu  
 
A pricepe este mai important decât a ști. Alexandru Ioan Cuza  
 
Ce altceva poate fi iubirea decât bucuria și înțelegerea faptului că o altă persoană trăiește, 
acționează și experimentează viața altfel decât noi înșine? Friedrich Nietzsche  
 



 
 

Maxima Zilei 2020 

Nu pot să decid în ce direcție suflă vântul, dar pot să îmi pun mereu pânzele în așa fel încât să ajung 
la destinație. Jimmy Dean  
 
Eșecul este o atitudine, nu un rezultat. Harvey Mackay  
 
O persoană știe când atinge perfecțiunea în design, nu când nu mai are ceva de adăugat, ci când 
nimic nu mai poate fi scos. Antoine de Saint-Exupéry  
 
Bărbații creează prin imaginație, însă femeile creează prin iubire. Rabindranath Tagore  
 
Atunci când ai zece pași de făcut, nouă pași sunt jumătatea drumului. Proverb chinezesc  
 
Dacă ți se dă o coală liniată, scrie pe cealaltă parte. Juan Ramon Jimenez (trimisă de Erika Mureșan) 
Pacea începe atunci când așteptările dispar. Sri Chinmoy  
 
Cine nu iese din EU, n-atinge absolutul și nu descifrează nici Viața. Constantin Brâncuși  
 
Până ce nu-ți epuizezi naivitatea, nu te conectezi cu realitatea. Petre Din, profesor la Liceul Teoretic 
„Gheorghe Lazăr” din Avrig, Sibiu 
 
Am învățat că scurtăturile nu dau roade pe termen lung. John C. Maxwell  
 
Odată ce sufletul se trezește, începe căutarea și nu te mai poți întoarce. De acum înainte, ești 
stăpânit de o dorință specială, care nu te va mai lăsa niciodată să rătăcești pe tărâmul satisfacțiilor 
mărunte și al împlinirii parțiale. Eternitatea te face degrabă doritor. John O’Donohue  
 
Nu trebuie să vezi toată scara! Fă doar primul pas! Martin Luther King  
 
A avea sentimente de recunoștință și a nu le exprima este ca și cum ai împacheta cu grijă un cadou 
și nu l-ai da. William Arthur Wade  
 
Ce lucru simplu și frugal e fericirea. Pentru a o simți, nu ai nevoie decât de o inimă simplă și frugală. 
Nikos Kazantzakis  
 
Cel mai miraculos fapt al existenței este faptul că este. Nichita Stănescu 
 
Fiecare elev poate învăța, numai că nu în același fel sau în aceeași zi. George Evans  
 
Nefericirea legată de ceea ce nu ai înseamnă risipirea a ceea ce ai. Ken S. Keyes, Jr.  
 
O, ce grozav Mentor aș fi azi pentru cel ce-am fost în tinerețe. Andre Gide  
 
Răbdarea nu e abilitatea ta de așteptare, ci atitudinea in timp ce aștepți. Joyce Meyer  
 
Numai pe gândurile noastre suntem pe deplin stăpâni. Rene Descartes  
 
Bolile ne-au fost date ca să ne aducă aminte că între noi și Viață contractul poate fi reziliat în orice 
clipă. Emil Cioran  
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Generozitatea nu constă în a da mult, ci a da atunci când trebuie. Anonim  
 
Când vei ajunge să iubești Viața, vei vedea frumusețea în toate lucrurile posibile. Khalil Gibran  
 
Poartă recunoștința precum o mantie și aceasta va hrăni fiecare colț al vieții tale. Rumi  
 
Lumea se schimbă grație exemplului tău, nu din cauza părerii tale. Paulo Coelho  
 
Cine nu respectă Viața, nu o merită. Leonardo da Vinci  
 
Omul este făcut să trăiască și nu să se pregătească să trăiască. Boris Pasternak  
 
Cum se iubesc oamenii pe Pământ? Luptând împreună. Simone de Beauvoir  
 
A cultiva o grădină înseamnă a crede în ziua de mâine. Audrey Hepburn  
 
Până acum, oamenii n-au găsit alt drum spre adevăr decât greșeala. Nicolae Iorga  
 
Super Maxima Zilei: Dacă nu citeşti ziarele, eşti neinformat. Dacă le citeşti, eşti dezinformat. Mark 
Twain  
 
O greșeală - ceva aparent întâmplător - revelează o lume nebănuită, care echivalează cu deschiderea 
unui destin. Joseph Campbell  
 
Să te trezești dimineața mulțumit cu ceea ce ai și să te culci seara mulțumit cu ceea ce ești. Călin 
Georgescu  
 
Dacă iubești Viața, și Viața te va iubi pe tine. Arthur Rubinstein  
 
Pe cât de neagră poate fi moartea, Lumina și Viața sunt mai puternice. Regina Elisabeta a-II-a, în 
primul său mesaj de Paște  
 
Viața este doar șansa de a crește un suflet. Arthur Powell Davies  
 
Deciziile de Viață nu le iau din minte, le iau prin intuiție. Romeo Crețu 
 
Ca să trăiești cu adevărat trebuie să vorbești cu inima, să călătorești cu mintea și să asculți cu 
sufletul. Hans Andersen Brendekilde  
 
Un narcisist nu poate să moară, pentru că întreaga lume s-ar sfârși. Din filmul "Nuntă la distanță" 
 
Ca să înțelegi că ești prost trebuie totuși să-ți meargă mintea. Georges Brassens  
 
Viața poate fi un rahat care trebuie mâncat sau un miracol care merită creat. Romeo Crețu 
 
Dacă Viața e crudă, pune-o pe grătar. Autor necunoscut 
 
Nu râdeți de proști pentru că își vor închipui că au umor. Montesquieu 
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Cei care nu se mișcă nu își observă lanțurile. Rosa Luxemburg  
 
Să îmbătrânești este un dar. Replică din filmul „Jumanji 3”  
 
Uneori, prostia mea este inimaginabilă. De aceea nu o văd, pentru că nu pot să mi-o imaginez. 
Romeo Crețu 
 
„Imposibil” este doar un cuvânt mare care a fost aruncat de oameni mărunți care găsesc că e mai 
ușor să trăiască în lumea care li s-a dat decât să exploreze puterea pe care o au ca să o schimbe. 
Muhammad Ali  
 
În Viață niciodată să nu spui niciodată și niciodată să nu spui mereu pentru că totul poate începe și 
totul se poate termina. Monica Bellucci  
 
Prefer să mor de pasiune decât de plictiseală. Pablo Picasso  
 
Viitorul începe acum, nu mâine. Papa Ioan Paul al II-lea  
 
Cea mai mare închisoare în care oamenii trăiesc este teama de ceea ce cred ceilalți despre ei. Anonim  
 
Când cineva bate un covor, bătăile nu sunt destinate covorului, ci prafului din el. Rumi  
 
Viața trimite oameni contradictorii să te vindece, așa că nu te mai uiți în afară și începi să reflectezi 
cine ești in interior. Bert Hellinger  
 
A fi lider sau conducător este un privilegiu oferit de Univers, nu un drept. Romeo Crețu 
 
Sunt unul singur, dar sunt totuși unul. Nu pot să fac totul, dar totuși este ceva ce pot să fac. Și pentru 
că nu pot să fac totul, nu voi refuza să fac acel ceva pe care pot să îl fac. Edward Everett Hale  
 
Există în noi ceva mai adânc decât noi înșine. Constantin Noica  
 
Presupunerile sunt mama tuturor problemelor. Dinu-Andrei Murguleț 
 
Când alții te cred fericit și tu crezi că nu ești, ia-te după ei! Raymod Ruyer  
 
Dacă există un plan divin, atunci clar ai un rost; dacă nu există, atunci clar ai control. Cătălin Bolohan 
 
Dacă faci mereu doar ceea ce poți, nu vei fi mai mult decât ești acum. Shifu din Kung Fu Panda 3  
 
Atunci când crezi că totul merge pe dos, în viața ta încearcă să pătrundă o minune. Dalai Lama  
 
Atașează-te de cei care te pot face mai bun și primește-i pe cei care, la rândul lor, îi poți face mai 
buni. Seneca  
 
O vorbă poate răsuci destinul unei vieți. Vasile Ghica  
 
Fie-vă dragi copiii, purtați-vă cu ei blând, învățați-i ce e de folos, fiți drepți și-ți vedea că nu-s sălbatici. 
Schimbați-le des ocupația, jucați-vă cu ei, căci între copii trebuie să fii și tu copil. Ion Creangă  
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Nu avem dreptul de a consuma fericire fără a o produce. George Bernard Shaw  
 
O nouă zi e o nouă ocazie să FII ceea ce vrei să DEVII și să DEVII ceea ce vrei să FII! Petra Iorga 
 
Provocările fac Viața interesantă, iar depășirea lor îi dă sens. Joshua J. Marine  
 
Copiii sunt educați de faptele unui adult, nu de vorbele lui. Carl Gustav Jung  
 
Dacă nu-ți place ceea ce primești, schimbă ceea ce oferi. Carlos Castaneda  
 
Inima și mintea noastră sunt sacre. Să fim atenți cui dăm acces necondiționat la ele. Victor Cojocaru 
 
Scopul nostru ar trebui să fie să fim stăpâni pe noi înșine, singura noastră posesiune; iar adevăratul 
progres este să știi mai mult, să fii mai mult și să faci mai mult. Oscar Wilde  
 
Giuvaerul nu poate fi șlefuit fără a fi frecat, așa cum nicio persoană nu poate fi desăvârșită fără a fi 
pusă la încercare. Proverb chinezesc  
 
Secretul înțelepciunii este să știi ce lucruri să treci cu vederea. William James  
 
Fă ceea ce crezi că este bine și vei ajunge acolo unde îți e locul. Ordinul Roza Crucii  
 
„Tanti Ana, eu nu v-am văzut niciodată să vă certați cu Baciu Dinu, soțul dumneavoastră.” Tanti Ana: 
„Ba ne sfădim, da' nu ne mâniem!” Dana Urs 
 
Cel care poate aduce voioșia într-o încăpere va fi veșnic binecuvântat. Bennett Cerf  
 
Supraviețuim din ce primim, trăim din ce dăruim. Carl Gustav Jung  
 
Banii pot cumpăra un câine bun, însă numai dragostea îl poate face să dea din coadă. Kinky Friedman  
 
Nu violența este cel mai rău lucru din lume, ci apatia. Din filmul „Caietul lui Henry” 
 
Măsura unei persoane, a unui erou, este dată de cât de bine reușește să fie cine este el. Din filmul 
„Avengers - Endgame”  
 
Farurile nu aleargă de colo colo pe insule căutând bărci de salvat. Pur și simplu stau și luminează. 
Anne Lamott  
 
Singurătatea nu înseamnă a nu avea oameni lângă tine, ci a nu le putea comunica lucruri care sunt 
importante pentru tine sau a simți limitele care pentru ei nu pot fi trecute. Carl Gustav Jung  
 
Acoperișul de paie a acoperit oameni liberi. Sub marmură și sub aur locuiește robia. Seneca  
 
Cere ceea ce vrei, dar nu pretinde. Acceptă - pentru moment - orice se întâmplă. Emite tot mai multă 
iubire, chiar dacă nu obții ceea ce vrei. Ken Keyes  
 
Până la un anumit nivel de conștiență, Emoția bate Raționalul. Romeo Crețu 
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Nu îndrăznim nu pentru că lucrurile sunt dificile, ci pentru că nu îndrăznim, lucrurile sunt dificile. 
Seneca  
 
Nu te gândi dacă poți, ci cum să procedezi. John C. Maxwell  
 
Sufletul e o realitate cutremurătoare. Nu poate fi cumpărat, nu poate fi vândut și scos la mezat. 
Poate fi însă otrăvit sau adus la desăvârșire. Există un suflet în fiecare dintre noi. George Țărnea  
 
Poate că nu reușim să găsim o soluție pentru a scăpa de suferință, dar putem găsi starea de spirit și 
manifestările potrivite pentru a-i face față. Clarissa Pinkola Estes  
 
Cu nașterea se-ncepe numai viața trupească; cea sufletească e plămădită încetul cu încetul, potrivit 
cu felul de a fi al acelora cu care ne petrecem zilele copilăriei și ale tinerețelor. Ioan Slavici  
 
Dacă vrei să ai o Viață fericită, trebuie să fii atașat de un scop, nu de oameni sau lucruri. Albert 
Einstein  
 
Sper să ai o Viață de care să fii mândră. Dacă descoperi că nu o ai, atunci sper să ai puterea să o iei 
de la capăt. Replică din filmul „Strania poveste a lui Benjamin Button”  
 
Odată ce ai dat de gustul zborului, tu pentru totdeauna vei merge pe pământ cu ochii ațintiți spre 
cer, pentru că ai fost acolo și acolo vei râvni tot timpul să te întorci. Leonardo da Vinci  
 
Simplitatea spiritului este lucrul cel mai greu de dobândit. Pentru a fi simplu, trebuie să fi trecut prin 
mari experiențe. Jiddu Khrishnamurti  
 
Doar pentru că cineva nu te iubeşte aşa cum vrei tu, nu înseamnă că nu te iubeşte cu toată ființa sa. 
Gabriel Garcia Marquez  
 
Nu uitați: în urma noastră lumea trebuie să rămână mai bună pentru că noi am trăit în ea. Părintele 
Octavian Tomuța  
 
Dacă învățăm să apreciem mai mult ceea ce avem deja, vom descoperi că avem și mai mult de 
apreciat. Michael Angier  
 
Cel mai mare cadou pe care-l poți face cuiva nu este să-i dăruiești din bogățiile tale, ci să-l faci să și 
le descopere pe ale lui. Benjamin Disraeli  
 
Singurul Scop important al omului este să fie fericit. Dalai Lama  
 
Bucură-te de ce ești astăzi, nu condamna ce ai fost ieri și visează la ce poți fi mâine. Neale Donald 
Walsch  
 
Doar în vremuri grele ajung oamenii să înțeleagă cât de dificil este să-ți stăpânești emoțiile și 
gândurile. Anton Cehov  
 
O jumătate din Viață este noroc; cealaltă jumătate este disciplină, și asta este o parte importantă. 
Căci nici n-ai ști ce să faci cu norocul în lipsa disciplinei. Carl Zuckmeyer  
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Cele mai interesante progrese ale secolului XXI nu vor apărea datorită tehnologiei, ci datorită unui 
concept în plină expansiune despre ce înseamnă să fii uman. John Naisbitt  
 
Nu tot ce primim trebuie să păstrăm sau să folosim. Romeo Crețu 
 
Inima, cu bătăile ei, aplaudă existența. Lucian Blaga  
 
Pentru ce trăim, dacă nu să ne facem Viața mai bună unii altora? George Elliot  
 
Cel mai bogat om din lume este cel smerit. Pentru că smerenia este cea mai de preț avere pe care 
cineva o poate avea. Părintele Octavian Tomuța  
 
A nu fi iubit este doar un ghinion, a nu iubi este o nenorocire. Albert Camus  
 
Vinovăția este părere de rău încremenită în trecut. Romeo Crețu 
 
Cartea este o bucurie, o călătorie prin gânduri, suflete și frumuseți. Tudor Arghezi  
 
Când facem linişte în noi putem auzi șoapta Universului. Cristina Dănilă 
 
Cunoştințele pot fi împărtăşite altora, însă înțelepciunea nu. Extras din cartea „Siddhartha” de 
Hermann Hesse 
 
Viața poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio importanță, esențială este intensitatea. Cezar 
Petrescu  
 
Nu uitați: astăzi este prima zi din restul vieții voastre. Trăiți clipa! Florian Pittiș  
 
Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Mahatma Gandhi  
 
Nu anii din Viață contează, ci Viața din anii tăi. Abraham Lincoln  
 
Succesul este un șir de înfrângeri splendide. Mahatma Gandhi  
 
Propriul tău suflet este hrănit atunci când ești bun; și este distrus când ești crud. Regele Solomon  
 
Am ajuns să ținem prea mult la viețile noastră fără să trăim cu adevărat. Romeo Crețu 
 
Nu îndrăzni să renunți la  ziua de mâine din cauza modului în care arată lucrurile astăzi. Neale Donald 
Walsch 
 
În Viață, joacă teatru numai cei care n-au niciun rol. Tudor Mușatescu  
 
În orice păcătos sălăşluieşte deja viitorul Buddha. Extras din cartea „Siddhartha” de Hermann Hesse 
 
Viața îți va retrage ceea ce ai, până când nu te vei mai plânge și vei începe să mulțumești. Bert 
Hellinger 
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Puterea celui cu adevărat puternic astfel se manifestă: să știi că poți distruge pe cineva, să n-o faci 
și acela să nu știe. Marin Preda  
 
Nu există repetiție pentru Viață. Viața este un spectacol în direct, așa că pășește în față și dă tot ce 
ai mai bun. Stuart și Linda Macfarlane  
 
Măreț este cel care nu trebuie să umbrească lumina altora pentru a străluci! Autor necunoscut  
 
Nu trebuie să acumulezi, ci să elimini. Nu vorbim de creșterea zilnică, ci de descreșterea zilnică. 
Culmile cultivării conduc întotdeauna la simplitate. Bruce Lee  
 
Contrariul oricărui adevăr este la fel de adevărat! Extras din cartea „Siddhartha” de Hermann Hesse 
Ceea ce negi, te domină. Ceea ce accepți, te schimbă. Pavel Giurgi  
 
O persoană fără simțul umorului e ca o mașină fără suspensii: o zdruncină orice pietricică. Henry 
Ward Beecher  
 
Ar trebui să se pună un grătar la intrarea în orice suflet. Ca să nu se bage nimeni în el cu cuțitul. 
Marin Sorescu  
 
Dorința este un contract încheiat cu tine însuți care prevede că vei fi nefericit până nu obții ce vrei. 
Naval Ravikant  
 
A fi conducător înseamnă a fi capabil să miști masele. Adolf Hitler 
 
Ridică vorbele, nu vocea. Ploaia este cea care face florile să crească, nu tunetul. Rumi  
 
Prostia este infinit mai fascinantă decat inteligența. Inteligența are limitele ei, prostia nu. Umberto 
Eco  
 
Dacă s-ar clădi o casă a fericirii, cea mai mare cameră ar fi sala de așteptare. Jules Renard  
 
Și optimistul și pesimistul contribuie la societate. Optimistul a creat avionul, pesimistul a creat 
parașuta. George Bernard Shaw  
 
Femeia frumoasă place ochiului, femeia blândă place inimii. Prima este o adevărată bijuterie, a doua 
este o adevărată comoară. Napoleon Bonaparte  
 
Atunci când consideri că îți cunoști limitele, dă-i voie Vieții să curgă și ai să constați că ai trăit departe 
de adevăr mult timp. Carmen Trufaș 
 
Viața este arta de a desena fără radieră. John Gardner  
 
Am înțeles că un om poate avea totul neavând nimic şi nimic având totul. Mihai Eminescu  
 
Cei care sunt cu adevărat fericiți sunt cei care au căutat și au găsit mijloace de a-i servi pe ceilalți. Dr. 
Albert Schweitzer  
 
Cine nu cade nu se poate înălța. Lucian Blaga  
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Viața te dezamăgește ca să nu mai trăiești cu iluzii și să vezi realitatea. Bert Hellinger 
 
În spațiul dintre divin și uman este esența desăvârșirii în iubire. Cristina Dănilă 
 
Problema omenirii este că oamenii inteligenți sunt plini de îndoieli, pe când oamenii proști sunt plini 
de încredere. Charles Bukowski  
 
Oamenii susțin că ceea ce căutăm cu toții este să dăm un sens vieții. Eu nu cred că asta căutăm în 
realitate. Eu cred că ceea ce căutăm este experiența de a fi vii. Joseph Campbell  
 
Dacă nu duci nimic din școală în Viață, Viața te aduce din nou la școală. Autor necunoscut  
 
Eroul meu sunt eu! În fiecare clipă a vieții mele! Romeo Crețu 
 
Gândim prea mult și simțim prea puțin. Charlie Chaplin  
 
Singurul secret al existenței este să nu-ți fie teamă. Niciodată să nu-ți fie teamă de ce vei deveni. 
Buddha  
 
Viața este prea scurtă pentru a te trezi obosit. Mihai Cazan 
 
Ai două treburi pe acest pământ: să fii fericit și să fii folositor. Dalai Lama  
 
Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Trebuie să le simți cu 
inima. Helen Keller  
 
Sunt doar două feluri de oameni pe lume: cei care încearcă să-și umple goliciunea interioară și acele 
persoane foarte rare și deosebite care încearcă să-și vadă această goliciune. Osho  
 
Victimele sunt consumatoare, nu generatoare. Romeo Crețu 
 
Niciodată mintea nu conduce; ea arată numai alternativele. Direcțiunea finală o hotărăște inima. 
Titu Maiorescu  
 
Fericirea nu vine niciodată din afara noastră. Extras din „Arta de a iubi” de Don Miguel Ruiz  
 
Ferice de cei care văd lucruri frumoase în locuri modeste, acolo unde alții nu văd nimic. Camille 
Pissarro  
 
Educația este ceea ce supraviețuieşte după ce tot ce a fost învățat a fost uitat. Burrhus Frederic 
Skinner  
 
Practica este cea care creează Maestrul. Extras din „Arta de a iubi” de Don Miguel Ruiz  
 
Dacă mintea îți este oarbă, ochii îți sunt inutili. Anthony Hopkins  
 
În Viață nu poți evita întrebările, dar poți amâna răspunsul până ești sigur că este cel corect. Ovidiu 
Pânișoară  
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Socotelile exacte mențin prieteniile intacte. Autor necunoscut 
 
Lasă pe mâine ceea ce nu vrei să faci niciodată. Pablo Picasso  
 
Înainte de a-ți pune diagnosticul de depresie sau de lipsă de încredere în sine, asigură-te că nu ești 
înconjurat de proști. Sigmund Freud  
 
Trebuie să folosim cuvinte obișnuite pentru a spune lucruri neobișnuite. Arthur Schopenhauer  
 
Sufletul nu ți-l da decât cui îți dă sufletul lui. Altfel tu rămâi fără nimic. Nicolae Iorga  
 
Oamenii sunt îngeri cât trăiesc, îngeri cu o singură aripă. Toată viața nu fac altceva decât să-şi caute 
aripa pereche, acea parte lipsă care îi va ridica până la cer cât sunt încă vii. Şi ce greu e s-o găseşti! 
Moise D.  
  
Educația nu este cât de mult ai memorat, nici măcar cât ştii. Este capacitatea de a diferenția între 
ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii. Anatole France  
 
Toamna, cea mai frumoasă unitate de măsură pentru vârstă. Constantin Dimofte 
 
Viața nu te întreabă ce vrei. Îți prezintă opțiuni. Thomas Sowell  
 
Ca să judeci omul, caută să-l vezi cum iubește. Nu poți greși. Nicolae Iorga  
 
Vremurile sunt urâte, spun oamenii. Dar dacă ei ar trăi frumos, și vremurile ar fi frumoase. Noi 
suntem vremurile. Sfântul Augustin  
 
Ca să începi, tot ce ai nevoie este să taci și să începi să faci. Walt Disney  
 
Viața îți permite să cazi iar și iar, până când decizi să înveți lecția. Bert Hellinger 
 
Viața pedepsește dorințele vag exprimate și recompensează solicitările făcute clar. Timothy Ferriss  
 
În sufletele mari Viața bate ca valurile în stâncă, şi cei mai mulți înțeleg din ele numai nisipul ce cade. 
Nicolae Iorga  
 
Ai grijă la oamenii care te scot din minți! S-ar putea să te împingă să mergi mai departe! Romeo Crețu 
 
Să zâmbești cu toți, să râzi cu puțini și să nu plângi după nimeni. Lacrimile și respectul trebuie să fie 
meritate. Autor necunoscut  
 
Viața te sperie și te va speria de câte ori este nevoie, până îți vei pierde frica și îți vei recăpăta 
credința. Bert Hellinger 
 
Nu încerca să mergi pe urmele înțelepților, încearcă în schimb să cauți ce au căutat ei. Matsuo Basho  
 
Nu ne e de niciun folos să ascultăm învățăturile dacă nu le trăim. Sfântul Augustin  
 
Graba blochează energia de adaptare. Lidia Bârsan  
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Înțelege faptul că dragostea și reușitele mărețe implică uneori și riscuri mărețe. Dalai Lama  
 
Găsesc televizorul foarte educațional. De fiecare dată când cineva dă drumul la televizor, mă duc în 
cealaltă cameră și citesc o carte. Groucho Marx  
 
Ce ție nu-ți place, nici ție nu-ți face. Raluca Bugariu 
 
Oamenii fac greșeli, iar tu va trebui să decizi dacă greșelile lor sunt mai mari decât dragostea ta 
pentru ei. Angie Thomas  
 
Fă-ți bine ție fără să faci rău celorlalți și fă bine celorlalți fără să-ți faci rău ție. Proverb tibetan  
 
Când vorbești cu tine însuți, ai întotdeauna dreptate. Honore de Balzac  
 
Frica este o cerere pe care, datorită intensității, Cerul o va vedea și o va împlini prima. Lidia Bârsan  
 
Fă cât poți! Romeo Crețu  
 
Gloria noastră cea mai mare nu stă în faptul că nu am eșuat niciodată, ci în faptul că ne ridicăm după 
fiecare eșec. Vincent van Gogh  
 
Viața este o tragedie când este privită în prim-plan și o comedie când o privești în plan larg. Charlie 
Chaplin  
 
Fiecare om are o patrie, restul sunt țări. Octavian Paler 
 
Când ești varză, fă sarmale. Ioana Grosu și Romeo Crețu 
 
Omul obișnuit nu știe ce să facă cu Viața lui, însă vrea alta care să dureze veșnic. Anatole France  
 
Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi să ajute un copil. Pitagora 
  
Ce este succesul? Să te duci la culcare în fiecare noapte cu sufletul împăcat. Paulo Coelho 
 
Scopul educației este să înlocuiască o minte goală cu una deschisă. Malcolm S. Forbes  
 
Sunt zile când sunt mai trist și zile când sunt mai vesel. Azi e una din acele zile. Constantin Dimofte 
 
Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Solomon  
 
Când obții ceea ce vrei, este îndrumarea lui Dumnezeu. Când nu obții ceea ce vrei, este protecția lui 
Dumnezeu. Autor necunoscut  
 
Ar trebui să ne alegem cărțile la fel cum ne alegem partenerul de viață: pentru valoarea pe care o 
ascund în interior. Charles Caleb Colton  
 
Ferestrele fără flori sunt doar găuri în pereți. Constantin Dimofte 
 
Misiunea mea e să nu am nicio misiune. Autor necunoscut 
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Cei mai mulți oameni nu-și trăiesc Viața, doar o acceptă. John Kotter  
 
Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conținuturi, nu sfaturi, nu învățături. Constantin Noica  
 
Cine stăpânește școala hotărăște asupra viitorului, asupra tendinței vieții și asupra vieții însăși. 
Adolph Diesterweg  
 
Uneori, o greșeală este aur curat. Richard Rudd  
 
Oamenii nu sunt răi sau buni. Oamenii sunt fericiți sau nefericiți. Sadhguru 
 
Ataşamentul înseamnă a te agăța de un lucru, şi a nu dori ca acesta să se schimbe vreodată. Trăieşte, 
iubeşte, respectă, ai grijă, dar nu te ataşa. Osho  
 
Fă-i Universului o favoare: nu-ți ascunde Magia! Autor necunoscut  
 
Este suficient un surâs al Vieții pentru ca totul să recapete sens. Constantin Noica  
 
Viața este o colecție de rezultate. Romeo Crețu 
 
La Mulți Ani pentru majoratul proiectului „Maxima Zilei”! 
Maxima Zilei mulțumește din „sufletul proiectului” tuturor celor care au contribuit și în 2020 cu 
maxime și cugetări pline de înțelepciune! Recunoștință și apreciere! 
 
La Mulți Ani! Să avem un 2021 extraordinar! Așa, ca noi! Maxima Zilei 
 


