Mulţi pierd micile bucurii, aşteptând marea fericire. Pearl S.Buck
Niciodată să nu mergi pe un drum bătătorit, căci el te conduce doar acolo unde au fost şi
ceilalţi. Graham Bell
De ce să repeţi vechile greşeli când există multe altele noi pe care să le faci? Bertrand
Russel
Viaţă poate fi înţeleasă doar privind în urmă; dar poate fi trăită doar privind înainte. Soren
Kirkegaard
Dacă aş fi din nou tânăr, aş face aceleaşi greşeli, numai că le-aş face mai devreme. Tallulah
Bankhead
Nu poţi să înveţi ceva pe cineva; poţi doar să îl ajuţi să găsească răspunsul în el însuşi.
Galileo Galilei
Adevărată filozofie este să înveţi să vezi lumea din nou. Merleau Ponty
Iubeşte-mă când o merit cel mai puţin; atunci am nevoie cel mai mult. Proverb chinezesc
Cel mai greu lucru de păstrat e echilibrul. Jean Grenier
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l aşteaptă. Woody Allen
E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră. Jules
Renard
Dacă vrei să ştii cine este un om, dă-i o funcţie de conducere. Robert Brasillach
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e ignoranţa. Andy
McIntyre
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.
Ernest Hemingway
Nu voi fi un om obişnuit, pentru că am dreptul să fiu extraordinar. Peter O'Toole
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce
J.F.Kennedy
Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa. Legea lui Moisil
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nicăieri.

If things seem under control, you’re just not going fast enough. Mario Andretti
Get what you like or you gonna like what you get… George B. Shaw
The Phoenicians invented money – but why so little?! Johann Nepomuk Nestroy
Cel mai greu lucru de păstrat e echilibrul. Jean Grenier
Când munceşti, joacă-te. Munca, dacă este o datorie, te ucide. Max Jacob
On NELSON: [other] admirals are more frightened of losing than anxious to win.
One of my superstitions had always been when I started to go anywhere or to do
anything, not to turn back, or stop, until the thing intended was accomplished. Grant
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. N. Iorga
Leadership is not commandership — it is about managing the future...You don't
necessarily have to be charismatic, you just have to believe în what you are doing so
strongly that it becomes a reality. Anita Roddick from 'Body and Soul' about The Body
Shop
Nu poţi fi om fără să fii o fiinţă culturală. Mircea Eliade
Numai Omul poate reprezentă limita şi în acelaşi timp conştiinţa de sine a limitei. Gabriel
Liiceanu
If I accept you as you are, I will make you worse; however, if I treat you aş though you are
what you are capable of becoming, I help you become that. Goethe
Two roads diverged into the woods, I took the one less travelled and that has made all
the difference. Frost
You have to look at leadership through the eyes of the followers and you have to live the
message. What I have learned is that people become motivated when you guide them to
the source of their own power and when you make heroes out of employees who
personify what you want to see în the organisation. Anita Roddick from 'Body and Soul'
If if feels painful and scary—that’s real delegation. Caspian Woods
Never doubt that a small group of committed people can change the world. Indeed it is
the only thing that ever has. Margaret Mead
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If you can’t state your position în eight words or less, you don’t have a position. Seth
Godin
What creates trust, în the end, is the leader’s manifest respect for the followers. Jim
O’Toole
If you don’t listen, you don’t sell anything. Carolyn Marland/MD/Guardian Group
1.Every morning, write a list of the things that need to be done that day. 2. Do them. Tom
Peters
The most successful people are those who are good at plan B. James Yorke
A key – perhaps the key – to leadership is the effective communication of a story. Howard
Gardner
The two most powerful things în existence: a kind word and a thoughtful gesture. Ken
Langone
A avea fără a te bucura de ceea ce ai nu înseamnă nimic.
Don’t be little! OD Consultant, on the essence of a well-functioning human community.
To live is the rarest thing în the world. Most people exist, that is all. Oscar Wilde
People want to be part of something larger than themselves. They want to be part of
something they’re really proud of, that they’ll fight for, sacrifice for, that they trust.
Howard Schultz
We eat change for breakfast! Harry Quadracci
Căutăm binele fără a-l găsi vreodată, în schimb găsim răul fără să-l căutăm. Democrit
The best thing a leader can do for a Great Group is to allow its members to discover their
greatness. Warren Bennis and Patricia Ward Biederman
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that
it is too low and we reach it. Michelangelo
Nothing is so contagious as enthusiasm. Samuel Taylor Coleridge
We have a „strategic” plan. It’s called doing things. Herb Kelleher
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A year from now you may wish you had started today. Karen Lamb
There can be no friendship without confidence, and no confidence without integrity.
Samuel Johnson
You are never given a wish without also being given the power to make it come true. You
may have to work for it, however. Richard Bach
Pentru a reuşi în viaţă e foarte simplu. Lucraţi tot timpul. Să nu daţi niciodată atenţie orei.
Să nu aveţi pendulă în biroul sau laboratorul dvs. Să nu părăsiţi o lucrare pe care nu aţi
terminat-o. Nu munca omoară, ci sângele rău. T.A. Edison
Fără o mare perseverenţă nu există nici talente, nici genii. D. Mendeleev
Cei care nu acceptă să fie sfătuiţi, nu vor putea fi ajutaţi. B. Franklin
Education is expensive, but ignorance is prohibitively expensive. Frank Anderson
The more I want to get something done, the less I call it work. Richard Bach
Pisicuţă Zâmbăreaţă, începu Alice, n-ai vrea să îmi spui şi mie pe ce drum să o iau? Asta
depinde de locul în care vrei să ajungi. Lewis Caroll - Alice în Ţară Minunilor
O vorbă bună poate încălzi trei luni de iarnă. Proverb japonez
Drumul către casa unui prieten nu este niciodată lung. Proverb danez
Viziunea fără acţiune este un vis cu ochii deschişi. Acţiunea fără viziune este un coşmar.
Proverb japonez
Pierzând din vedere obiectivul nostru, ne-am dublat eforturile.
Toată lumea ştie că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine cineva care nu ştie
acest lucru şi le realizează. Albert Einstein
Frumuseţea lucrurilor există în sufletul celui care le admiră. David Hume
Cel mai greu lucru în viaţă e să spui Da sau Nu când trebuie! Sursă necunoscută
Ascultă inima! Sursă necunoscută
Călătoria de o mie de mile începe cu primul pas. Lao Tse
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Cel ce iubeşte nu obţine de la cel iubit decât ceea ce i-a dat el însuşi. Friedrich Schiller
Dacă stai să judeci oamenii, nu mai ai timp să-i iubeşti. Maica Tereza
Pentru a deveni toreador, trebuie să înveţi întâi să fii taur. Proverb spaniol
Cine vorbeşte seamănă, cine ascultă culege. Proverb persan
Maeştrii se cunosc după ceea ce pot face cu lucruri puţine. Proverb chinezesc
Dacă plângi pentru că a apus soarele, lacrimile tale te vor împiedică să vezi stelele.
Proverb indian
Consideraţi clientul ca fiind o valoare deosebită. Tom Peters
Producţia nu este aplicarea uneltelor la materiale, ci a logicii în muncă. Peter Drucker
A reaminti oamenilor vechile cugetări, înseamnă a-i îndruma spre virtute. Nu e vorba de a-i
face să citească, ci de a-i face să gândească. Montesquieu
Când Domnul vrea să-l piardă pe om, trimite asupra lui trufia! Michael Faraday
Munca şi numai munca este izvorul libertăţii şi al fericirii. Mihai Eminescu
Important în viaţă nu e cum începi, ci cum continui. Anda Călugăreanu
Cuvintele sunt ca albinele, unele fac miere, altele te înţeapă! Bisanne de Soleil
Nu merge în faţa mea, poate nu te urmez. Nu merge în spatele meu, poate nu conduc.
Doar mergi alături de mine şi fii prietenul meu. Albert Camus
Trăieşte ca şi cum ai muri mâine. Învaţă ca şi cum ai trăi veşnic. Gandhi
O viaţă împlinită e numai cea inspirată de iubire şi ghidată de inteligenţă. Sursă
Necunoscută
Ţinteşte către stele şi poate că vei atinge cerul. Sursă Necunoscută
Judecă-ţi succesul după lucrurile la care a trebuit să renunţi pentru a-l obţine. Sursă
Necunoscută
Speranţa vede invizibilul, simte intangibilul şi împlineşte imposibilul. Sursă Necunoscută
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Avem nevoie de oameni ce pot visa lucruri care nu există. Sursă Necunoscută
Aminteşte-ţi că a nu primi ceea ce vrei este, uneori, un noroc. Sursă Necunoscută
Împărtăşeşte-ţi înţelepciunea. Este o cale de a dobândi nemurirea. Sursă Necunoscută
Aminteşte-ţi că uneori liniştea este cel mai bun răspuns. Sursă Necunoscută
Adevărata cercetare înseamnă să vezi ceea ce au văzut înainte mulţi, dar să-ţi vină ideea
care nu i-a trecut încă nimănui prin minte. A.S. Gyiorgyi
Mulţi părinţi doresc să-şi vadă copiii geniali, dar mai bine ar fi să dorească să-i vadă fericiţi.
P.L. Kapita
Un bun profesor când îi învaţă pe alţii, învaţă şi el. P.L. Kapita
Când ai 10 paşi de făcut, 9 paşi sunt jumătatea drumului. Proverb chinezesc
Să nu laşi să treacă o zi fără să vezi, fără să auzi sau fără să citeşti ceva frumos. Goethe
Există două feluri de a împrăştia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă.
Edith Wharton
Descoperim în noi înşine ceea ce ascund ceilalţi şi recunoaştem în ceilalţi ceea ce ne
ascundem nouă înşine. Vauvenargues
Nimic nu înspăimântă mai mult pe oameni decât lucrurile pe care nu le înţeleg. Paul
Claudel
Copilul este aidoma albinei care adună nectarul pentru a face miere. Copilul preface totul
în miere. A. de S.-Exupery
Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai. Henry Ward Beecher
Iubirea este o chestie care te face să râzi atunci când eşti obosit. Terri, 4 ani
Yesterday was the past, tomorrow will be the future, but today is a gift, that’s why we
call it PRESENT.
Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate. Pliniu
Poate că pentru lume eşti doar o singură persoană, dar pentru o anumită persoană eşti
întreagă lume. Gabriel José García Márquez
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Să ne îmbogăţim reciproc din diversitatea noastră. Paul Valery
Un prieten este un dar pe care ţi-l faci singur. Robert Louis Stevenson
Experienţă nu e ce ţi se întâmplă, ci ceea ce faci din tot ce ţi se întâmplă. Aldous Huxley
Pentru ce să te chinui să duci o viaţă nefericită? Richard Bach
Scopul educaţiei este acela de a înlocui o minte goală cu una deschisă. Malcom S. Forbes
Nici un lucru important nu a fost vreodată realizat fără pasiune. G. W. F. Hegel
Când o uşă a fericirii se închide, o alta se deschide; dar deseori ne uităm atât de mult la
uşa închisă că nu o vedem pe cea care s-a deschis pentru noi.
Cu mine se petrece Ceva. O viaţă de om. Marin Sorescu
Cine umblă după iubire, n-o va găsi; cine-o dă, o primeşte înapoi. Sursă necunoscută
Dacă ai o problemă şi o poţi rezolva, de ce mai eşti îngrijorat? Dacă ai o problemă şi nu o
poţi rezolva, de ce mai eşti îngrijorat? Dalai Lama
Dumnezeu a iubit păsările şi a creat copacii. Omul a iubit păsările şi a creat coliviile. J.
Deval
Este mai uşor de sfărâmat un atom decât o prejudecată. Albert Einstein
Firea omului fuge de singurătate, caută totdeauna un sprijin şi nu este altul mai mare
decât inima unui prieten bun. Cicero
Doar cu inima se poate vedea corect. Ce este esenţial este invizibil ochiului.
Când te ocupi prea mult timp de defectele altora, nu ai timp să le îndrepţi pe ale tale. Jean
de la Bruyere
Călătoria este mult mai distractivă dacă ştii unde mergi. John C Maxwell
Una dintre cele mai frecvente şi costisitoare greşeli este aceea de a gândi că succesul este
cuvenit geniilor, datorat magiei, unui lucru sau altul pe care noi nu îl avem. Maltbie D.
Babcock
După ce atingi un anumit punct, banii nu mai sunt importanţi. Ceea ce contează este
succesul. Aristotel Onassis
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Cei 10 Dacă:
1. Dacă vrei să faci un bine, atunci fă-l când este nevoie.
2. Dacă poţi să faci pe cineva fericit, nu sta pe gânduri.
3. Dacă dai ceva, nu aştepta ca fapta să se întoarcă.
4. Dacă primeşti ceva, dă mai departe.
5. Dacă nu poţi să ajuţi pe cineva, spune-i-o în aşa fel încât să nu o recepteze ca pe un
refuz.
6. Dacă poţi să construieşti ceva, nu distruge.
7. Dacă poţi, fii hotărât în ceea ce spui şi ceea ce faci.
8. Dacă devii celebru, rămâi modest.
9. Dacă eşti nervos, nu-ţi descărca nervii pe alţii.
10.Dacă faci o observaţie, nu jigni.
Chris Simon
Adevărata măsură a succesului este dată de nivelul fericirii tale. Am o mulţime de prieteni
care nu au mulţi bani, dar care sunt mult mai fericiţi decât mine şi de aceea consider că,
probabil, au mai mult succes decât mine. Donald Trump
Succesul înseamnă…
să îţi cunoşti scopul în viaţă,
să îţi atingi potenţialul maxim şi
să plantezi seminţele câştigului în beneficiul celorlalţi. John C Maxell
Imaginea succesului nu este aceeaşi pentru doi oameni.
Nicodată nu îţi vei epuiza capacitatea de a-ţi atinge potenţialul şi nu vei rămâne fără
oportunităţi de a-i ajuta pe ceilalţi.
Faptul că nu poţi să te împlineşti în viaţă decât dacă îţi stabileşti un scop este copleşitor
de evident. Henry J Kaiser
Fiecare are propria sa vocaţie şi misiune în viaţă. Fiecare are o sarcină anume ce se cere
împlinită. Astfel, nimeni nu poate fi înlocuit, iar viaţă sa nu poate fi repetată. De aceea,
sarcina tuturor este la fel de singulară precum este oportunitatea specifică de a o
îndeplini. Victor Frankl
Fă ceea ce poţi cu ceea ce ai, cu condiţiile pe care le ai la dispoziţie. Theodore Roosevelt
Nu există om care să nu fie capabil să facă mai mult decât crede că e în stare. Henry Ford
Am învăţat că succesul trebuie măsurat nu atât prin poziţia pe care o obţine un om în
viaţă, cât şi prin obstacolele pe care le depăşeşte în încercarea sa de a reuşi. Booker T
Washington
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O persoană care are un vis ştie la ce e dispusă să renunţe pentru a-l atinge.
Indiferent ce ce a fost în trecutul unei persoane, viitorul său este imaculat.
Dacă ceea ce ai făcut ieri ţi se pare în continuare destul de impresionant, înseamnă că nu
ai făcut destul astăzi. Earle Wilson
Între a spune şi a face se uzează multe perechi de pantofi. Proverb italian
Ceea ce cred despre viaţă influenţează modul în care percep viaţa şi determină ceea ce
primesc de la viaţă.
Mulţi oameni reuşesc când ceilalţi nu cred în ei. Dar o persoană care nu crede în ea rar
reuşeşte. Herb True
Aşa cum albinele extrag miere din cimbru, cea mai puternică şi uscată dintre plante, la fel
un om extraordinar profită adesea de cele mai ciudate circumstanţe. Plutarh
Pentru a deveni altcineva, trebuie să fim conştienţi de ceea ce suntem. Erich Hoffer
Niciodată nu este prea târziu să fii ceea ce ai fi putut deveni. George Eliot
Fă în fiecare zi ceva ce nu vrei să faci. Aceasta este regula de aur pentru a dobândi obiceiul
de a-ţi face datoria fără efort. Mark Twain
Măsura adevărată a valorii tale include beneficiile pe care le-au avut alţii de pe urma
succesului tău. Cullen Hightower
Am aruncat acel lucru neînsemnat care se numeşte EU şi am devenit lumea imensă.
Soseki, sec. al XIX-lea
Pentru un om virtuos prima grijă este depăşirea obstacolelor. Succesul vine apoi de la
sine. Confucius
Finitul este infinit şi infinitul este finit. Prezentul este eternitate. Aforism zen
Sinceritatea, echitatea, compasiunea sunt virtuţi recompensate.
Aforism zen

Nu trebuie să furi.

Am ştiut că pentru a face asta trebuia să dobândesc ceva mai dificil decât orice altceva
încercasem înainte. Trebuia să îmi aduc emoţiile (frica, speranţa, lăcomia) în totalul meu
control. Din „Cum am făcut 2.000.000 $ la bursă.” Nicolas Darvas.
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„Care este Calea?” întreabă discipolul.
„Percepţia acută a evidenţei lucrurilor.” răspunde maestrul zen.
Principala diferenţă între un om obişnuit şi un luptător este aceea că luptătorul priveşte
întâmplările ca pe o provocare, în timp ce omul obişnuit le consideră binecuvântări sau
blesteme. Don Juan Matus, în Povestiri despre putere de Carlos Castaneda
Nu are nici un rost să te uiţi către sud dacă gândurile tale sunt orientate către nord.
Aforism zen
Oportunităţile, ideile creative sau lipsa lor, fericirea, frustrarea, sclipirea, talentul, succesul
şi eşecul sunt determinate de modul în care gândeşti. Aforism zen
Nimic nu este într-un anume fel. Starea ta de spirit creează realitatea. Aforism zen
Autocunoaşterea şi autoperfecţionarea sunt foarte dificile pentru majoritatea oamenilor.
E nevoie de mult curaj şi de multă luptă pentru a le obţine. Abraham Maslow
Cheia succesului nu este de mare ajutor până nu descoperi şi lacătul potrivit. Proverb
chinez
Dacă îţi doreşti întoarcerea aceluiaşi vis, nu mai laşi loc pentru un alt vis. Aforism zen
Mai bine să fii maestru într-o singură artă decât să ştii bine în mai multe arte. Proverb
japonez
Trebuie să ştim că nu este îndeajuns să înţelegem ce este Mintea. Trebui să reuşim şi să
punem în practică în viaţa de zi cu zi. Putem vorbi iscusit despre apă şi putem s-o descriem
în mod inteligent, dar nu putem face apă adevărată. La fel şi focul. Oricât am vorbi despre
el nu ne ia gura foc. Ca să le cunoaştem, trebuie să le experimentăm în viaţă în mod
concret. O carte de bucate nu ne potoleşte foamea. Pentru a ne simţi satisfăcuţi trebuie
să mâncăm. Atâta vreme cât nu trecem dincolo de a vorbi, nu cunoaştem lucrurile cu
adevărat. Takuan Soho
Zen nu este un fel de exaltare, ci concentrare asupra rutinei tale zilnice. Shunryu Suzuki
Am descoperit că nefericirea oamenilor provine dintr-o singură sursă: incapacitatea de a
sta liniştiţi într-o cameră. Blaise Pascal
Înţeleptul primeşte la fel laudele şi dispreţul. Aforism zen
Simplicity before understanding is simplistic; simplicity after understanding is simple.
Edward De Bono
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Este de ajuns un lucru infim, o fărâmă de bun-simţ, o întrebare clară, un hohot de râs ca
să-i descumpăneşti pe falşii guru, care manipulează sufletele simple, spiritele sensibile,
învăluindu-se în umbră şi mister. Aforism zen
Poţi eşua în multe feluri. Succesul vine într-un singur fel. Aristotel
Nu vedem lucrurile aşa cum sunt ele, le vedem aşa cum suntem noi. Talmud
Nu există paradisuri , nici infernuri, ci doar acele lumi nesfârşite pe care tu însuţi le creezi,
până în momentul când vei găsi soluţia. Richard Bach
Continuă să eviţi problemele şi nu vei fi niciodată cel care le-a depăşit. Richard Bach
When I let go of what I am, I become what I might be. Lao Tzu
Acela care nu se iubeşte pe sine însuşi nu stăpâneşte nimic pe lumea asta. Boccaccio
“The problem is not that there are problems. The problem is expecting otherwise and
thinking that having problems is a problem.” Theodore Ruskin
Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves.
C.G. Jung
Just as our eyes need light în order to see, out minds need ideas in order to cencieve.
Napoleon Hill
Don’t hurry, don’t worry. We’re only here for a short visit. Be sure you stop to smell the
flowers. Walter Hagen
Când trăieşti cu maximă intensitate, nu mai contează deznodămîntul jocului. Orice s-ar
întâmpla este bine. Richard Bach
A diamond with a flaw is worth more than a pebble without imperfections. Proverb
chinez
The way to get started is to quit talking and begin doing. Walt Disney
An eye for eye only ends up making the whole world blînd. Mahatma Gandhi
Success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm. Sir
Winston Churchill
It is wise to keep în mind that neither success nor failure is ever final. Roger Babson
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Nu-ţi fie frică de a te schimba încet, teme-te de a rămâne nemişcat. Vechi proverb chinez
I listen, I forget. I see, I remember. I do, I understand. Vechi proverb chinez
Ceea ce omida numeşte sfârşitul lumii, adevăratul maestru numeşte fluture. Richard Bach
A rooster crows only when it sees the light. Puţ him în the dark and he'll never crow. I
have seen the light and I'm crowing. Muhammad Ali
Most things which are urgent are not important, and most things which are important are
not urgent. President Dwight Eisenhower
All of us are born with a set of instinctive fears – of falling, of the dark, of lobsters, of
falling on lobsters în the dark, or speaking before a Rotary Club, and of the words “Some
Assembly Required”. Dave Barry
Când visează, omul nu se îndoieşte niciodată… E straniu să afli taina realităţii în irealitate.
Emil Cioran
În theory, there is no difference between theory and practice. But în practice, there is.
Yogi Berra
I find that the harder I work, the more luck I seem to have. Thomas Jefferson
We didn't lose the game; we just ran out of time. Vince Lombardi
The nice thing about egotists is that they don't talk about other people. Lucille S. Harper
Opportunities multiply aş they are seized. Sun Tzu
A man can't ride your back unless it's bent. Martin Luther King
There are no mistakes. The events we bring upon ourselves, no matter how unpleasant,
are necessary în order to learn what we need to learn; whatever steps we take, they're
necessary to reach the places we've chosen to go. Richard Bach
"Great minds have purposes; others have wishes. Little minds are tamed and subdued by
misfortunes; But great minds rise above them." Washington Irvin
Salvarea de complexe înseamnă depăşirea subiectivismului. Mircea Eliade
The best way to predict the future is to invent it. Alan Kay
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Failure is an opportunity to try again, more intelligently. Henry Ford
Mulţi indivizi din societatea modernă sunt ca barcagiii: trag la vâsle, dar stau cu spatele la
viitor. Henry Coandă
Life belongs to the living, and he who lives must be prepared for changes. Johann
Wolfgang von Goethe
When I see a bird that looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck; then I
call that bird, a duck. Rudyard Kipling
Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decât ce-l care-l caută. Nicolae Iorga
You only have to do a very few things right în your life so long as you don't do too many
things wrong. Warren Buffett
The leadership instinct you are born with is the backbone. You develop the funny bone
and the wishbone that go with it. Elaine Agather
To be yourself în a world that is constantly trying to make you something else is the
greatest accomplishment. Ralph Waldo Emerson
Never look down on anybody unless you're helping him up. Jesse Jackson
The more I want to get something done, the less I call it work. Richard Bach
To guarantee success, act as if it were impossible to fail. Dorothea Brande
Success is often the result of taking a misstep în the right direction. Al Bernstein
Automulţumirea: cea mai bună piatră de mormânt a talentului. Nicolae Iorga
Un arcaş bun atinge ţinta înainte de a trage. Ch’Ao Pu-Che
Lumea nu e a celor modeşti, ci a celor energici. Dante Aligheri
Nimic nu e mai greu decât a evita noi înşine defectele pe care le criticăm la alţii.
Oxenstierna

Axel

Nu există viciu care să nu se poată transforma în contrariul lui. Andrei Pleşu
Un expert este o persoană care a făcut toate greşelile care se pot face într-un domeniu
foarte restrâns. Niels Bohr
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Orice viciu are totdeauna scuza sa. Publius Syrus
Until you discover who you are, you will be somebody else. Mike Engler
Nu e greu să fii darnic astăzi, greu este să nu regreţi mâine. Jules Renard
Ştii mai mult decât crezi că ştii, tot aşa cum ştii mai puţin decât vrei să ştii.
O înfrângere e numai mijlocul pe care ni-l dă soarta ca să vedem ce ne lipseşte pentru a
învinge. Nicolae Iorga
Un om nu este inteligent pentru că are multe idei, după cum un general nu este bun
pentru că are mulţi soldaţi. Sebastien-Roch Nicolas de Chamfort
Încrederea oferă mai mult material de conversaţie decât inteligenţa. Franocois de la
Rochefoucauld
Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dai examenul şi abia apoi îţi spune
care era lecţia. Vernon Sanders Law
Până acum oamenii nu au găsit un alt drum mai bun spre adevăr decât greşeala. Nicolae
Iorga
Cum ce nu ştii e mai mult decât ce ştii, nu vorbi mult. Ramon Llull
Dacă vrei să faci bogat pe cineva, nu-i spori averea, ci ia-i din dorinţă. Epicur
Citeşte nu pentru a contrazice, nici pentru a crede, ci pentru a cântări şi a lua în
considerare. Kevin Bacon
Înainte de orice, fiţi buni; bunătatea îi dezarmează pe cei mai mulţi dintre oameni. Henri
Lacordaire
Natura ne aseamănă, experienţa ne deosebeşte. Confucius
Nimeni nu este destul de bogat ca să îşi cumpere trecutul. Oscar Wilde
Şcoala cea bună este aceea în care şi şcolarul îl învaţă pe profesor. Nicolae Iorga
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi foarte departe.
Constantin Brâncuşi
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Nivelul succesului nostru este limitat doar de către imaginaţia noastră şi nici un act de
bunătate nu este în zadar. Aesop
Nu ştiu care este cheia succesului, dar a eşecului este să încerci să îl mulţumeşti pe fiecare.
Bill Crosby
Un om de success este cel care poate construi o fundaţie solidă cu cărămizile cu care
ceilalţi aruncă în el. David Brink
Doreşte-ţi succesul şi nu perfecţiunea. Nu renunţa niciodată la dreptul tău de a greşi,
pentru că atunci îţi vei pierde abilitatea de a învăţa lucruri noi. David M Burns
Căderile fac parte de cele mai multe ori din regia succesului. Vasile Ghica
Educaţia nu este cât de mult ai memorat şi nici ceea ce ştii. Este capacitatea de a
diferenţia ceea ce ştii de ceea ce nu ştii. Anatole France
Un om este suma actelor sale: a ceea ce a făcut şi a ceea ce ar fi putut face. Andre
Malraux
A spune că omul este un amestec de putere şi de slăbiciune, de lumină şi de orbire, de
micime şi de grandoare, nu înseamnă a-i face proces, ci a-l defini. Denis Diderot
Educaţia este abilitatea de a asculta aproape orice lucru fără să-ţi pierzi răbdarea sau
încrederea în tine. Robert Frost
Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc
să învăţ câte ceva pe lângă fiecare. Sigmund Freud
Omul nu poate descoperi noi oceane, câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere
ţărmul. Andre Gide
Să nu te cerţi cu oamenii mai mult decât cu ţine însuţi. Lucian Blaga
Există unii oameni care reuşesc să aibe succes chiar şi atunci când nimeni nu crede în ei,
dar niciodată nu va avea succes unul care nici el nu crede în el însuşi. Anonim
Principala sarcina din viaţă unui om este să se nască, să devină ceea ce îi permite
potenţialul. Cel mai important produs al efortului său este propria personalitate. Erich
Fromm, Man for Himself
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