Nu lăsa o zi fără să te rogi, pentru că rugăciunea este hrana sufletului tău și, dacă nu ai timp să te rogi,
sufletul tău fără hrană moare. Autor necunoscut
Dă șansă fiecărei zile să fie cea mai frumoasă din viața ta. Mark Twain
Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes. Albert Einstein
Dacă accepți numai ceea ce este mai bun, până la urmă chiar asta primești. William Somerset
Mangham
Gestionează credințele și convingerile oamenilor. Evită să le contrazici. Preia mișcarea. Ca în Aikido.
Romeo Crețu
Toți oamenii se aseamănă prin cuvinte. Numai faptele îi deosebesc. Moliere
A iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi amândoi în aceeași direcție. Antoine de Saint
Exupery
Citește! Citind mereu creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini, din care vei întocmi
înțelesul și filosofia vieții. Mihai Eminescu
Cel care a ajuns să cunoască succesul este un om care a trăit bine, a râs din plin și a iubit mult. Elbert
Hubbard
Ești supărat pe alții că nu reacționează așa cum vrei tu, în loc să fii supărat pe tine că ai așteptări de la
alții. Romeo Crețu
Taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Nicolae Iorga
M-am culcat și am visat că viața era fericire. M-am trezit și am văzut că viața este datorie. Mi-am făcut
datoria și a venit fericirea. Rabindranath Tagore
Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi. Robert Collier
Dincolo de ideile despre ce e greșit și ce e corect se află un câmp. Ne întâlnim acolo. Rumi
Cu cât învăț mai multe despre oameni, cu atât începe să îmi placă mai mult câinele meu. Mark Twain
(Trimisă de Cristina Vlas)
Nu fugi, nu te măcina, ești doar un vizitator pe pământ. De aceea mai oprește-te să simți aroma
florilor din când în când. Walter Hager
O zi este eternitate în miniatură. Ralph Waldo Emerson
Cel care stă la umbră astăzi, o face pentru că a plantat un copac cu mult timp în urmă. Warren Buffet
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Talentul e capricios! Face ce vrea el din noi, nu ce vrem noi! Romeo Crețu
Am facut multe greșeli în viața mea, dar le-am făcut bine. Remus Bălan (Trimisă de Remus Bălan)
Când entuziasmul este inspirat de rațiune, controlat de prudență, susținut de o teorie solidă,
beneficiind de aplicații practice, reflectând încredere, aducând veselie, ridicând moralul, generând
asociații, inspirând loialitate și râzând de dificultăți, este inestimabil. Coleman Cox (Trimisă de Negivan
Geambazu)
Când iei viața peste picior, îți pui piedici. Tudor Mușatescu
Veghează, muncește și nu te irosi în zadar. Cehov
În viața sufletească, la fel ca și în viața fizică, există o aspirație - sufletul are nevoie să absoarbă
sentimentele unui alt suflet, să și le însușească pentru a i le înapoia mai bogate. Balzac
Ești în trecere! În fiecare viață joci un rol. În viața asta ce rol vrei să joci? Ce vrei să experimentezi?
Romeo Crețu
Dacă n-ar pune întrebări, copiii n-ar afla niciodată cât de puțin știu părinții. Autor necunoscut (Trimisă
de Remus Bălan)
Cel mai generos dar al iubirii sunt aripile ei. George Byron
Trecutul este ceea ce îți amintești, îți imaginezi că îți amintești, te convingi pe tine că îți amintești sau
pretinzi că îți amintești. Harold Pinter (Trimisă de Andrei Cârstea)
Cea mai frumoasă formă de a asculta un om este să taci. Dan Puric
Nu renunța. De obicei ultima cheie din mănunchi este cea care deschide ușa. Paulo Coelho
Suntem bucățele din Dumnezeu și avem puterea să creăm, să manifestăm tot ceea ce gândim pentru
că noi am creat această lume și noi i-am dat proprietățile și legile pe care le are. Romeo Crețu
Succesele sunt de ajuns pentru reputație, dar nu și pentru glorie. Voltaire
O idee nebună nu mai pare atât de nebună odată ce funcționează. Walt Disney (Trimisă de Remus
Bălan)
Lucrurile bune de astăzi se bazează și pe greșelile de ieri. Michelangelo
Dacă nu ai un plan al tău, alții te vor include în planurile lor. Anthony Robbins
Dăruiește-i persoanei pe care o iubești aripi pentru a zbura, rădăcini pentru a se întoarce și motive
pentru a rămâne. Dalai Lama
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Ceea ce crezi nu are legătură cu realitatea, dar modelează realitatea în care trăiești. Așadar, educă-ți
mintea să creadă că totul va fi bine. Cum crezi că a ajuns să creadă că totul merge prost? Romeo Crețu
Oriunde ai merge, mergi cu toată inima. Confucius
Finanțele reprezintă arta de a plimba banii din mână în mână până la dispariție. Robert W. Sarnoff
(Trimisă de Remus Bălan)
Primăvara e modul în care natura ne spune: „Să înceapă petrecerea!” Robin Williams
Existăm nu pentru a pălăvrăgi absurditatea lumii, ci pentru a ne da o justificare. Și uneori e de ajuns
duioșia unui cer de primăvară ca să ne reamintească acest lucru. Octavian Paler
Dacă nu am avea iarnă, primăvara nu ar mai fi atât de plăcută; dacă nu am simți uneori gustul
necazurilor, prosperitatea nu ar mai fi atât de binevenită. Anne Bradstreet
Îndrăznește! Așa vei culege tot ce e mai frumos din viață. Romeo Crețu
În mintea mea este iarnă, dar în sufletul meu se află o primăvară permanentă. Victor Hugo
Prin însăși existența ta, ai adus lumii ceva minunat, ce nu a fost aici înaintea ta. Edwin Elliot
Când natura se hotărăște să zămislească o făptură cu adevărat frumoasă, pare să-și dea silința să o
facă desăvârșită. Armando Palacio Valdes
Cele mai importante două zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și cea în care afli de ce. Mark
Twain
Trăiesc de câte ori iubesc. Kim Novak
Fă tot ce poți acolo unde ești! Romeo Crețu
Succesul nu e greu de obținut. Greutatea e să-l meriți. Albert Camus
Unii beau din fântâna cunoașterii. Alții fac doar gargară. E.C.McKenzie (Trimisă de Remus Bălan)
Viața nu are limite, cu excepția celor pe care ți le impui singur. Les Brown
Cuvântul potrivit poate fi eficient, însă niciun cuvânt nu a fost vreodată la fel de eficient ca o pauză la
momentul potrivit. Mark Twain
Adevărata siguranță apare atunci când renunți la siguranță așa cum o vezi tu, atunci când te
abandonezi. Și atunci îți dai seama că siguranța ce vine e ceva familiar, de care ai uitat. Romeo Crețu
Sentimentele nobile duse până la exagerare dau aproape același rezultat ca și marile vicii. Balzac
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Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieții, nu-l mai conduce mintea. Ea arată numai
alternativele. Direcția finală o dă inima. T. Maiorescu
Când am ieșit pe ușa care mă purta spre libertate, am știut că dacă nu las ura și amărăciunea în spate,
voi continua să fiu în închisoare. Nelson Mandela
Există întrebări pe care ni le punem nu pentru a da un răspuns, ci pentru a auzi întrebarea. Octavian
Paler
Oricare ar fi durata timpului, știința întrebuințării lui îl va face lung. Seneca
Viața nu are fundături. Întotdeauna există ieșiri. Cel puțin una. Romeo Crețu
Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipsește. Schopenhauer
Nu există cunoaștere înnăscută pentru motivul că nu există copac care să iasă din pământ cu frunze și
fructe. Voltaire
Magicienii sunt cei mai onești oameni din lume. Ei îți spun că te vor păcăli și după aceea o fac. James
Randi
Într-o zi te vei trezi și vei constata că nu mai ai timp să faci ce ți-ai dorit. Fă ceea ce-ți dorești acum!
Paulo Coelho
Îmi place verbul a simți - a simți zgomotul valurilor mării, a simți un miros, a simți sunetul ploii care te
stropește pe față, a simți pixul ce așterne gândul pe o foaie goală, a simți mirosul femeii iubite, a-i
simți vocea și privirea. A simți e un verb emotiv, care te unește cu cine te simte. Alda Merini
Când vrei ceva și nu obții este foarte probabil să nu fii încă pregătit să primești lucrul respectiv.
Romeo Crețu
O sculptură desăvârșită trebuie să aibă darul de a-l vindeca pe cel care o privește. Constantin Brâncuși
Marile realizări sunt create nu prin putere, ci prin perseverență. Samuel Johnson
Numai cine stăruie până la capăt obține răsplata. Autor necunoscut
Învățătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet prin dragoste și
bunăvoință, aceea rămâne acolo pentru totdeauna. Sfântul Ioan Gură de Aur
Tot ceea ce faci are un sens. Întrebarea este dacă vei obține acum sau în altă viață ceea ce vrei.
Romeo Crețu
Caracterul este ca un arbore și reputația este ca o umbră. Umbra este ceea ce ne închipuim noi că
este, pe când arborele este lucrul real. Abraham Lincoln
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Învață regulile astfel încât să știi să le încalci cum se cuvine. Dalai Lama
Și dacă unii dintre noi au venit aici de bunăvoie să suporte atrocități de neimaginat pentru a ne scoate
din letargie și a mișca lumea? Romeo Crețu
Nu trăi ca să-ți fie simțită prezența, ci ca să-ți fie lipsită absența. Bob Marley
Unii oameni își creează propriile furtuni, apoi se supără că plouă. Autor necunoscut
Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un caracter. Semeni un caracter, culegi un
destin. Dalai Lama
Nu este de ajuns să ai inteligență, trebuie să o și folosești. R. Descartes
Privește în jurul tău. Ce daruri minunate ai primit de la viață? Mereu spui că nu ai nimic. Mereu spui că
ești sărac.Ți se pare puțin soarele, marea, viața, iubirea? Autor necunoscut
Partea cea mai „haioasă” mi se pare că atunci când vrei să schimbi pe cineva, poți să o faci doar
schimbându-te tu. Pur și simplu așa stau lucrurile. Romeo Crețu
Nimic nu poate înlocui lipsa iubirii, dar iubirea înlocuiește toate neajunsurile. Arsenie Boca
Ești bogat dacă îți dăruiești iubirea în mod necondiționat. Altfel, ești un simplu cerșetor. Osho
Ca să măsori distanțele, trebuie să le și străbați. Tudor Mușatescu
Poate n-a fost ieri. Poate nu este azi. Poate nu va fi nici mâine. Dar mereu vine o zi în care totul se
așază firesc ca și cum n-ar fi fost niciodată spulberat. Așa să știți. Autor necunoscut
Natura îți dă zilnic exemplul de a trăi. Nicolae Iorga
Nu poți urca un alt munte fără să cobori de pe cel pe care ești deja. Romeo Crețu
Atunci când pantofii ți se potrivesc, uiți de picioare. Osho
Cele mai obositoare zile sunt cele în care n-ai făcut nimic. Tudor Mușatescu
Fii realist, dorește-ți mereu imposibilul. Paulo Coelho
Iubirea nu e un târg: te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te
iubesc! Liviu Rebreanu
Învăț zi de zi! Am examen cu VIAȚA! Romeo Crețu
Nu lăsa comportamentul altora să-ți distrugă pacea interioară! Dalai Lama
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Cine ești tu ca să-i schimbi pe alții? Osho
Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. Constantin Brâncuși
Pe cele mai frumoase amintiri nu se pune praful niciodată. Viorel Vintilă
Sunt optimist! Nu prea mă ajută cu nimic să fiu altfel. Winston Churchill
Oamenii valorează cât vor: unii au un preț foarte mare, alții foarte mic. Fiecare valorează cu atât mai
mult cu cât se respectă mai mult. Așadar, consideră-te liber sau sclav, depinde doar de tine. Epictet
Cred că, în final, totul se reduce la a fi responsabil. Clipă de clipă, zi de zi. Responsabil pentru tine și
pentru cei din jur. Romeo Crețu
Nu-mi place de acest om. Trebuie să-l cunosc mai bine. Abraham Lincoln
Ce-ți cer oamenii este nespus mai puțin decât ce-ți ceri tu. Ei nu vor decât să joci un rol. Tu vrei să scrii
o piesă. Constantin Noica
Nicio zi nu este ca cealaltă, fiecare mâine are miracolul său special, momentul său magic in care
universuri vechi sunt distruse și stele noi sunt create. Paulo Coelho
Credeam că lucrul cel mai rău în viață este să rămâi singur, dar nu e așa. Cel mai rău lucru în viață este
să rămâi cu oameni care te fac să te simți singur! Robin Williams
Copilăria este cadoul pe care ni-l dă viața. Horațiu Mălăele
În parc, un băiețel a văzut la un moment dat niște polițiști călare. „Ia uite tati! Cai cu polițiști!”.
Probabil tatăl său văzuse invers. Romeo Crețu
În sufletul omului nu trânti ușile. Pereții sunt fragili și se crapă ușor. Osho
Unii oameni apar în viața ta ca o binecuvântare. Alții, ca o lecție. Maica Teresa
Știm ce suntem, dar nu știm ce am putea fi. William Shakespeare
Dragostea moare în clipa când rămâi singur în doi. Tudor Mușatescu
Anumite gânduri sunt rugăciuni. Sunt clipe în care, oricum ar sta trupul, sufletul e în genunchi. Victor
Hugo
Dacă nu poți sta lângă un om când îi este greu, nu ai dreptul să stai lângă el nici când îi este bine.
Paulo Coelho
Ce-ar fi să înveți unele cărți în loc să le citești? Romeo Crețu
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Cel mai ușor lucru este să rănești sufletul cuiva, căci sufletul umblă desculț și pașii lui culeg toți spinii
unei zile. Gabriel Liiceanu
Copiii te fac să îți dorești să iei viața de la început. Muhammad Ali
Începe prin a face ceea ce este necesar, apoi ce e posibil și brusc îți vei da seama că faci imposibilul.
Sfântul Francis de Assisi (Trimisă de Irina Matei)
Numai covoarele se nasc ca să fie călcate în picioare. Tudor Mușatescu
Nu l-am auzit niciodată pe Dumnezeu țipând la mine! Nici măcar atunci când am fost furios pe El!
Romeo Crețu
Nu disprețui lucrurile mici. O lumânare poate face oricând ceea ce nu poate face soarele niciodată: să
lumineze în întuneric. Octavian Paler
Mergi în viață cu o licărire în ochi, un zâmbet pe față și cu un scop măreț în inimă. William James
Suntem ceea ce facem în mod repetat, prin urmare excelența nu este un act, ci un obicei. Aristotel
Nu te teme de dușmanii care te atacă. Teme-te de prietenii care te lingușesc. Dale Carnegie
Înainte de a-mi judeca viața, înainte de a vorbi despre mine, încalță-te cu pantofii mei și parcurge
drumurile pe care le-am parcurs eu.Trăiește-mi durerile, îndoielile, bucuriile.Trăiește-mi anii pe care iam trăit eu. Și cazi acolo unde am căzut eu, și ridică-te așa cum m-am ridicat eu. Pirandello
Destinul tău este SĂ FII. Restul sunt alegerile tale. Romeo Crețu
Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. Goethe
Viitorul mă interesează foarte mult. Este locul unde am de gând să-mi petrec următorii ani din viață.
Woody Allen
Fii bun de câte ori se poate. Și întotdeauna se poate. Dalai Lama
Nimeni nu se află pe acest pământ pentru a vă îndeplini vouă dorințele, ci pentru a-și îndeplini
propriul destin, propria REALITATE. Osho
Orice emoție are rațiune și orice rațiune are emoție. Romeo Crețu
Nu treptele succesului sunt importante, ci treptele împlinirii sufletești. Dan Puric
Trăiește o viață onorabilă. Atunci când îmbătrânești și te gândești în urmă, vei putea să te bucuri a
doua oară de ea. Dalai Lama
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Viața e o pânză enormă. Coloreaz-o cu ce culori vrei. Danny Kaye
Nu vei face niciodată ceva în această lume fără Curaj. Aceasta reprezintă cea mai importantă calitate
a minții, alături de Onoare. Aristotel
Când spui ceva cuiva, fii atent la INTENȚIA din spatele spuselor tale. Îi spui ceea ce ai de spus pentru
că vrei să „vadă și el cum e” sau, cu blândețe, vrei să îi arăți cum te simți simțind el? Romeo Crețu
Fericirea este în noi, niciodată în jurul nostru. Mihail Sadoveanu
Dacă vrei să fii un învingător, transformă-ți rănile în înțelepciune. Oprah Winfrey
După ce ai închis ușile care nu te-au condus nicăieri, aruncă cheia! Pentru că tendința noastră este să
ne uităm în urmă și să regretăm. Paulo Coelho
Când nu știi ce să faci... spune adevărul. Mark Twain
Iubirea fără așteptare se trăiește, nu se gândește sau înțelege. Sălașul Iubirii e inima, nu mintea.
Romeo Crețu
Dacă fericirea ta depinde de ceva ce face altcineva, atunci chiar ai o problemă. Richard Bach
În ziua victoriei nu uita să-ți amintești și de înfrângerile anterioare. Tudor Mușatescu
Nu lăsa o dispută nesemnificativă să rupă o mare prietenie. Dalai Lama
Singurul handicap în viață este o atitudine nepotrivită. Scott Hamilton
Cine spune că nu poți să vorbești cu Dumnezeu e mut. Și cine spune că Dumnezeu nu îți vorbește e
surd. Iar cine spune că Dumnezeu nu te aude n-a verificat îndeajuns. Romeo Crețu
De ce să nu te bucuri de lucrurile mărunte? Sunt atât de multe! Autor necunoscut
Dacă vrei să ai succes trebuie să respecți o regulă: să nu te minți niciodată pe tine! Paulo Coelho
Poate că întâi trebuie să cunoști bine întunericul ca să poți aprecia lumina. Madeline L' Engle
Cea dintâi condiție a fericirii este liniștea sufletului! Nicolae Iorga
Încetinește ritmul! Măcar din când în când. Și fii blând cu tine! Romeo Crețu
Fericirea nu vine de-a gata. Ea vine din acțiunile tale. Dalai Lama
Imposibilul poate fi împărțit oricând în posibilități. Autor necunoscut
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Iubirea este hrana sufletului. La fel cum alimentele hrănesc trupul fizic, iubirea hrănește sufletul.
Dacă trupul nu primește alimentele de care are nevoie, el devine slab. La fel se petrec lucrurile și cu
sufletul. Dacă nu beneficiază de iubirea de care are nevoie, devine slab, se va îmbolnăvi. Osho
Este mai bine să mergi singur decât să mergi cu ”turma” într-o direcție greșită. Diane Grant
Dumnezeu a creat lumea. Si ne-a lăsat pe noi să o administrăm. Romeo Crețu
Poate că ochii trebuie să fie spălați cu lacrimi din când în când pentru a putea să vedem iarăși foarte
clar. Alex Tan
Dacă ar trebui să-mi rezum in puține cuvinte experiența mea, aș spune că jocul m-a dus mereu tot mai
departe, tot mai adânc în real. Și filozofia mea s-ar reduce la o singură dogmă: „Joacă-te!”. Mircea
Eliade
Ori voi găsi o cale, ori voi face una. Philip Sidney
Viața nu se privește pe gaura cheii, se privește drept în ochi. Tudor Mușatescu
Dacă ți se pare lupta prea grea, uită-te la cei din jur! Romeo Crețu
Acceptă prezentul, dă drumul trecutului și pune-ți speranța în ziua de mâine. Eduard Peter
E mai bine să meriți laude și să nu le primești decât să le primești fără să le meriți. Mark Twain
Uneori ai succes, alteori înveți. Robert Kiyosaki
Nimic nu este mai înspăimântător ca ignoranța activă. Goethe
Cum înțelege cel de lângă tine să își trăiască viața e treaba lui. Treaba ta este să vezi cum îți poți trăi
tu viața când cel de lângă tine și-o trăiește pe-a lui cum vrea el. Romeo Crețu
Dacă toată bogăția unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. Benjamin Franklin
Nașterea și moartea nu pot fi remediate, dar ne putem bucura de ceea ce le desparte. Georges
Santayana
Se zice că timpul trece. Timpul nu trece niciodată. Noi trecem prin timp. Garabet Ibraileanu
Cine nu cade nu se poate înălța. Lucian Blaga
Acceptă-ți „imperfecțiunile” cât încă ești în trup. Romeo Crețu
Lumea e nebună când vine vorba de frumusețe. Richard Bach
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Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză e o floare. Albert Camus
Când dragostea vorbește, vocile tuturor zeilor par a fi adormite în armonia raiului. William
Shakespeare
Nouăzeci la sută din arta de a trăi constă în a te înțelege cu cei pe care nu-i poți suferi. Samuel
Goldwin
Fă ceva în fiecare zi pentru tine! Oricât de mic. Așa ai grijă de tine. Pentru că viața se trăiește în fiecare
zi. Nu din două în două zile sau din lună în lună. Romeo Crețu
Părinții buni le dau copiilor rădăcini și aripi. Rădăcini să știe unde e casa, iar aripi să poată zbura să-și
trăiască viața. Jonas Salk
Timpul petrecut cu Dumnezeu este o investiție în eternitate. Autor necunoscut
Muzica oferă un suflet universului, aripi minții, zbor imaginației și viață oricui. Platon
A visa, asta-i fericirea; a aștepta, asta-i viața. Victor Hugo
Oho, ai fost neatent și grădina s-a umplut de buruieni! Nu-i nimic! Poți începe să o cureți! Romeo Crețu
Toamna: expoziție de pictură în aer liber! Elena Stan
Tăcerea și zâmbetul sunt două arme foarte puternice. Zâmbetele pot rezolva multe probleme, iar
tăcerea poate evita la fel de multe. Autor necunoscut
Fă-ți griji pentru conștiința ta, nu pentru reputația ta. Conștiința este ceea ce ești tu, iar reputația este
ceea ce gândesc ceilalți despre tine. Iar ceea ce gândesc ceilalți despre tine este problema lor. Charlie
Chaplin
Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă! Nichita Stănescu
Curăț trecutul, trăiesc prezentul, pregătesc viitorul. Romeo Crețu
Există o armonie în toamnă și o strălucire în cerul ei, care nu poate fi regăsită de-a lungul verii, ca și
cum n-ar putea fi, ca și cum n-ar fi fost vreodată. Percy Bysshe Shelley
Găsesc speranța în cele mai întunecate lucruri și mă concentrez pe cele mai luminoase. Eu nu judec
Universul. Dalai Lama
În oamenii frumoși e frumoasă și toamna. Plutarh
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
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Venim pe lume cu un scop și ne luăm cu altele. Ca la școală. Romeo Crețu
Nu-ți pierde timpul cu explicații. Oamenii aud doar ceea ce vor să audă. Victor Hugo
Modestia este cartea de vizită a omului deștept. Autor necunoscut
Nu lucrurile, ci eu însumi am puterea de a mă face fericit sau nefericit astăzi. Eu am alegerea. Ieri a
murit, mâine încă n-a venit. Am doar ziua de azi și am de gând să fiu fericit. Groucho Marx
Mă bucur că trăiesc într-o lume în care există Octombrie! Lucy Maud Montgomery
Ieși din trecutul care îți pune piedici. Pășește într-o poveste nouă, creată de tine! Oprah Winfrey
Nimeni nu poate gusta fructele toamnei în timp ce se delectează cu parfumul florilor de primăvară.
Samuel Johnson
Viața e mai frumoasă când iei lucrurile așa cum sunt pentru că îți lași mintea liberă să se bucure de tot
ceea ce vine: soare, ploaie, vânt, zăpadă. Romeo Crețu
Fiecare om trebuie să își găsească timp, să se așeze și să privească la căderea frunzelor. Elizabeth
Lawrence
Chiar dacă ai avut succes, ai eșuat sau doar ai încercat, viața începe în fiecare dimineață. Autor
necunoscut
Fiecare frunză îmi vorbește despre fericire, planând ușor către pământ din copacul toamnei. Emily
Bronte
Cea mai prețioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, către noi înșine, călătorie ce o facem în
singurătate. Mircea Eliade
Ai libertatea să îți creezi orice imagine sau părere despre mine atâta timp cât îmi lași mie libertatea de
a-mi crea imaginea despre mine. Romeo Crețu
Timpul petrecut cu Dumnezeu este o investiție în eternitate. Autor necunoscut
Prima bogăție a omului este sănătatea. Ralph Waldo Emerson
Un om care te iubește nu-ți spune povești, ci te face să trăiești una. Autor necunoscut
Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. Mihai Eminescu
Binele nu învinge răul, ci îl transformă prin iubire. Romeo Crețu
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Cu cât privești mai departe în spate, cu atât vei vedea mai departe înainte. Winston Churchill
Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor care știu ce vreau. Friedrich Nietzsche
Învață regulile ca un profesionist, ca să le încalci ca un artist. Pablo Picasso
Nu există victime colaterale în Univers. Există un motiv pentru care faci parte din situația respectivă,
fie că iți place sau nu. Romeo Crețu
Nu îi cere lui Dumnezeu să te scape de obstacolele vieții, ci roagă-te să-ți dea putere să le depășești.
Autor necunoscut
Dacă aș avea două inimi, una aș vrea să gândească. Grigore Vieru
Cuvintele care nu sunt urmate de fapte nu valorează nimic. Esop
Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători spre EL rămâne important.
Constantin Brâncuși
Trebuie să greșești ca să nu mai greșești. Cristina Crețu
Uitarea și mersul mai departe sunt cea mai mare înțelepciune. Friedrich Nietzsche
Una dintre marile mulțumiri ale vieții e să te știi un om bun. Ioan Slavici
Nu ești răspunzător pentru că te naști. Dar ești direct răspunzător pentru ce trăiești. Tudor Mușatescu
Copilăria este inima tuturor vârstelor. Lucian Blaga
Obiceiurile au forță, au putere. Și cele negative și cele pozitive. Pentru că folosesc același tip de
energie. Doar sensul diferă. Romeo Crețu
Nu poate fi iubit cineva care nu iubește pe nimeni. Emil Hossu
Eșecul este șansa de a o lua de la început, însă mai inteligent. Henry Ford
Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai. Henry Ward Beecher
Când spui mulți de „Nu știu!” ajungi să nu mai știi ceea ce știi. Cristina Crețu
Firea omului fuge de singurătate, caută întotdeauna un sprijin și nu este altul mai mare decât inima
unui prieten bun. Cicero
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Atunci când te naști, nu ești un copac, ci o sămânță. Trebuie să crești, trebuie să ajungi la o înflorire,
iar această înflorire va fi mulțumirea ta, împlinirea ta. Această înflorire nu are nimic de-a face nici cu
puterea, nici cu banii, nici cu politica. Nu are legătură decât cu tine, cu evoluția ta personală. Osho
O furnică nu poate răsturna un munte, dar îl poate muta încet, bucățică cu bucățică. Marin Preda
Ai dușmani? Bravo! Înseamnă că ai făcut ceva, cândva în viață. Winston Churchill
Oamenii nu vor să fie înțeleși, vor să fie iubiți. Romeo Crețu
Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se întâmplă. Dan Puric
De multe ori taci fiindcă nu ești convins de prostia adversarului. Nicolae Iorga
Dacă nu ai suferit niciodată, înseamnă că nu ești binecuvântat. Edgar Allan Poe
Nu-mi pasă că mă bârfește lumea prin spate... Important e că atunci când mă întorc toți tac. Autor
necunoscut
În ce trăiești? În teamă sau în iubire? Romeo Crețu
Cineva care stă pe dinafară nu poate să judece ce e înăuntru. Marin Preda
Atunci când sunt fericiți, oamenii nu mai bagă de seamă dacă în jurul lor stăpânește vara sau iarna.
Anton Cehov
Timpul nu trece mai repede ca altădată, doar noi trecem pe lângă el mai repede. George Orwell
Cu unii oameni ai de învățat anumite lecții pentru că i-ai lăsat să vină și i-ai acceptat în viața ta. Romeo
Crețu
A venit Moș Nicolae, zâmbește, visează, pune-ți dorințele! E vremea să credem în magia zilelor de
sărbătoare! Autor necunoscut
Iarna, un anotimp al așteptării, o vreme potrivită pentru reînvierea amintirilor de aur și lansarea într-o
călătorie sentimentală, un timp în care te poți bucura de fiecare oră. John Boswell
În mijlocul iernilor înghețate, am învățat că există în mine o vară fără sfârșit de învins. Albert Camus
Viața nu se explică, ci se trăiește. Luigi Pirandello
Nu judec oamenii după greșelile lor, ci după dorința lor de a se corecta. Bob Marley
Uneori suntem atât de atenți la cât timp a trecut încât uităm cât timp mai avem în față. Romeo Crețu
În luptă poți pierde totul, în afară de onoare. Niccolo Machiavelli
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Până nu vine iarna, primăvară nu se face. Tudor Vladimirescu
Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc. Thomas Jefferson
Prefer să mor de pasiune decât de plictiseală. Pablo Picasso
Iarna este modul naturii de a spune „Înalță-ți spiritul!” Robert Byrne
Prin recunoștința noastră Dumnezeu se convinge că a făcut o treabă bună. Romeo Crețu
Când vorbești, spui o poveste. Când asculți, aduci o mângâiere. Dale Carnegie
Niciodată vocile nu sunt atât de frumoase ca într-o seară de iarnă, atunci când apusul aproape îți
ascunde trupul, iar cuvintele par a se naște de nicăieri, cu o nuanță de intimitate rar întâlnită în timpul
zilei. Virginia Woolf
Uneori destinul nostru se aseamănă cu cel al unui pom fructifer în timpul iernii. Cine ar putea să
creadă că acele ramuri golașe vor înverzi și vor purta din nou flori după trecerea iernii? Dar sperăm
din toată inima, simțim acest lucru. Johann Wolfgang von Goethe
Un vis nu devine realitate prin magie. Este nevoie de efort, hotărâre și muncă. Colin Powell
Niciun alt anotimp nu apropie sufletul ca iarna, și de frăgezimea copilăriei și de reculegerea
bătrâneții. Ești bunic și copil în același timp, privind la fereastră fulgii care sclipesc, îmbătrânindu-te
cu un zâmbet față de amintirea propriei copilării ivită cu mânuța întinsă după fulgi. Ionel Teodoreanu
Să aveți un vis în care să credeți, să aveți răbdare, pentru că lucrurile bune nu se întâmplă peste
noapte, și... să vă rugați. Horia Tecău
Trăiește-ți viața așa cum vine ea, surprize minunate pot apărea oricând. Mino Reitano
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