Singuri suntem o picătură. Împreună suntem un ocean. Poetul japonez Ryunosuke Satoro (Trimisă de
Alina Trandafir)
Când cineva persiflează morala, toate probabilitățile sunt că e un om de treabă. Când cineva predică
necontenit morala, toate probabilitățile sunt că e un om plin de păcate. Garabet Ibrăileanu (Trimisă de
Roxana Negoiță)
Fii ca tine, nu ca mine! Romeo Crețu
Fă-ți credința mai mare decât temerile şi visele mai mari decât îndoielile. Robin Sharma (Trimisă de
Raluca Grecu)
Trebuie să riscăm desfătarea. Trebuie să avem încăpâțânarea de a simți bucuria în furnalul
neîndurător al acestei lumi. Jack Gilbert (Trimisă de Roxana Negoiță)
Fă primul pas spre încredere. Nu trebuie să vezi în întregime scara, fă doar primul pas. Martin Luther
King (Trimisă de Viorica Stoica)
Nefericirea înseamnă să nu știm ceea ce ne dorim, dar să ne dăm de ceasul morții să obținem acel
lucru. John Maxwell
Secretul cel mai adânc este că viața nu e un proces de descoperire, ci unul de creație. Conversații cu
Dumnezeu
Prezentul tace sau vorbeşte; numai trecutul cântă. De aici farmecul amintirii. Lucian Blaga
Punctualitatea este hoțul timpului. Oscar Wilde
Obiceiul e obicei, și înseamnă că nu se lasă aruncat pe fereastră de oricine, ci coborât pe scări, treaptă
cu treaptă. Mark Twain
Eleganța este atunci când interiorul este la fel de frumos ca exteriorul. Coco Chanel
Oamenii caritabili își pierd orice simț al umanității. Este caracteristica lor definitorie. Oscar Wilde
Să nu condamnați ceea ce numiți voi rău în lume. Mai degrabă puneți-vă întrebarea: ce anume ați
considerat voi ca fiind rău și ce vreți să faceți ca să schimbați lucrurile, în caz că vreți să faceți ceva.
Conversații cu Dumnezeu
Alege Iubirea, numai Iubirea! Făr-a Iubirii dulce / Viață, traiul i-o povară... văzut-ai doară. Rumi
Când murim, tot ceea ce rămâne sunt poveștile. Salman Rushdie
Prietene, nu eşti mediocru. Sau dacă eşti, nu interesează. Nu te gândi la ce au făcut alții, isprăvi
minunate sau lucruri nedemne. Gândeşte-te doar că viața dumitale este, în felul ei, un prilej unic. Dacă
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te-am întrebat la început ce crezi despre dumneata, n-a fost pentru a răspunde: cred bine sau cred
rău; ci pentru a-ți aminti, în măsura în care am dreptul s-o fac, că trebuie să te razboieşti nițel mai
mult cu dumneata; că în dumneata doarme ceva, un om mai interesant decât bănuiai, un creştin mai
bun decât o arăți, sau poate un erou; în orice caz doarme un om adevărat pur şi simplu. Vezi, nu-l lăsa
să doarmă prea mult. Constantin Noica
Viața este minunată...
Trăiește,
Iubește,
Învață...
... și mai presus de toate RÂZI!
Cel care râde, dăinuiește. (Trimisă de Radu Tecuceanu)
Nici chiar opiniile pe care le ai în legătură cu tine nu sunt neapărat adevărate. De aceea, nu lua la
modul personal ceea ce îți spune propria minte. Don Miguel Ruiz (Trimisă de Monica Lăcrămioara
Bărbulescu)
Cine nu a trecut prin infernul pasiunilor sale nu şi le ştie a le învinge.” Carl Gustav Jung (Trimisă de
Roxana Negoiță)
În ziua de azi, oamenii știu cât costă orice, dar nu cunosc valoarea lucrurilor. Oscar Wilde
România are două înfățişări: una magică şi alta tragică. Am încercat pe unde am fost să o arăt pe cea
magică. Justin Capră (Trimisă de Roxana Negoiță)
Viitorul mă interesează foarte mult. Este locul unde am de gând să îmi petrec următorii ani de viață.
Woody Allen (Trimisă de Anca Mocanu)
Dacă nu îți place ceea ce faci, nu mai continua. Trebuie să iubeşti ceea ce faci. Richard Branson
(Trimisă de Dragoș Bighiu)
Personalitatea, și nu principiile, pun vremurile în mișcare. Oscar Wilde
Dragostea este o poveste străveche, dar care este totdeauna nouă. Heinrich Heine
În epoca actuală, actele mulțimilor constituie unica forță de nimic amenințată și al cărei prestigiu
sporește necontenit. Gustave Le Bon (Trimisă de Roxana Negoiță)
Dacă tu crezi că poți, sau crezi că nu poți, ai dreptate în ambele cazuri. Henry Ford (Trimisă de Mihai
Dobri)
Iubirea funcționează in mod diferit in minți diferite. Pe nebun îl luminează, iar pe înțelept îl orbește.
John Dryden (Trimisă de Erika Muresan)
Nu aștepta să-ți vină inspirația, du-te după ea cu bâta. Jack London (Trimisă de Elena Anghel)
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Trăiește ca și cum ai trăi a doua oară, iar prima dată ai fi acționat la fel de greșit pe cât ești acum pe
cale să o faci! Viktor Frankl (Trimisă de Roxana Negoiță)
Dacă ne-am închipui că trebuie să vorbim mai mult decât să ascultăm, atunci am fi avut două guri și o
singură ureche. Mark Twain (Trimisă de Roxana Negoiță)
Viața ta se desfășoară potrivit cu intențiile tale în ceea ce o privește. Conversații cu Dumnezeu
O bătrânețe frumoasă nu ține prea mult nici de destin și nici de gene, ci ține chiar de noi. George
Vaillant
Nu vreau să ajung nemuritor prin opera mea, ci aș prefera să nu mor, propriu-zis. Woody Allen
Dumnezeu este intervalul dintre cele două bătăi ale inimii. Emil Cioran (Trimisă de Erika Mureșan)
Menirea vieții tale e să te cauți pe tine. Mihai Eminescu (Trimisă de Erika Mureșan)
Indiferent ce vei reuși să faci în viață, va fi nesemnificativ, dar este foarte important să o faci.
Mahatma Ghandhi (Trimisă de Elena Anghel)
Îmi pun inima și sufletul în munca mea și îmi pierd mintea în actul creației. Van Gogh (Trimisă de Dana
Gheorghe)
Tot ceea ce auzim este o opinie, nu un fapt... tot ceea ce vedem este o perspectivă, nu adevărul.
Marcus Aurelius (Trimisă de Raluca Grecu)
Pământul e singurul loc în care se poate crea Paradisul. Octavian Paler
Omul nu este propriul lui prezent. El este propriul său viitor. Constantin Noica (Trimisă de Roxana
Negoiță)
Numai schimbarea este statornică! Arthur Schopenhauer (Trimisă de Erika Mureșan)
Inima unei mame este un adânc abis în străfundurile căruia vei găsi întotdeauna iertarea. Honore de
Balzac (Trimisă de Marinela Crețu)
Singurătatea mușcă uneori chiar din inimă. Octavian Paler
Dacă aș fi știut că o să trăiesc așa de mult, aș fi avut mai multă grijă de mine. Eubie Blake, pianist de
jazz, la 102 ani
Nu căuta răspunsuri imposibile. Mai bine schimbă întrebările. Confucius (Trimisă de Erika Mureșan)
Te poți împodobi cu penele altuia, dar nu poți zbura cu ele. Lucian Blaga (Trimisă de Raluca Grecu)
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Fiindcă nu știi ce te-așteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Omar Khayyam (Trimisă de Roxana
Negoiță)
Nu trebuie să vrei nimic altceva decât nimicul care e în tine. Emil Cioran
Orice adevăr care nu mă omoară, mă face mai puternic. Octavian Paler
Orice lucru bine făcut în viață pornește de la o schiță care se modifică până când ești mulțumit de
rezultat. Restul este doar culoare. Elena Anghel
Curajul înseamnă să ai puterea de a te ridica și de a vorbi; curajul înseamnă de asemenea să
te așezi și să asculți. Winston Churchill (Trimisă de Raluca Grecu)
Este rușinos ca, într-o viață în care trupul tău nu se lasă copleșit de slăbiciune, sufletul s-o facă primul.
Marcus Aurelius (Trimisă de Roxana Negoiță)
Doctorul mi-a spus să încetez să mai iau o cină de patru persoane, cu excepția cazului în care mai
chem 3 prieteni. Orson Welles
Fii lumină în întuneric și nu-l blestema. Din Conversații cu Dumnezeu
De ce nu poți scăpa, folosește. Autor anonim
Cei care nu urmăresc cu atenție mișcările propriului lor suflet sunt, în mod inevitabil, nefericiți. Marcus
Aurelius (Trimisă de Roxana Negoiță)
Există un stadiu al prieteniei unde nu mai e nevoie să vorbești pentru a te înțelege, nici să te sfătuiești
pentru a acționa în comun. Nicolae Titulescu (Trimisă de Erika Mureșan)
Deși e știut că nu poți să-L găsești pe Allah căutând, numai cei ce caută Îl găsesc. Din Cele 40 de legi ale
iubirii
Omenirea se ia pe sine mult prea în serios. Este păcatul originar al lumii. Dacă omul cavernelor ar fi
știut cum să râdă, istoria ar fi fost cu totul alta. Din Portretul lui Dorian Grey
Oamenii se urăsc pentru că se tem, se tem pentru că nu se cunosc, nu se cunosc pentru că nu
comunică. Martin Luther King (Trimisă de Roxana Negoiță)
Când un lucru trebuie rostit, îl rostesc chiar dacă mă înșfacă întreaga lume de beregată și-mi spune să
tac. Din Cele 40 de legi ale iubirii
Copiii încep prin a-și iubi părinții; pe măsură ce cresc, îi judecă și uneori chiar îi iartă. Din Portretul lui
Dorian Grey
Vezi cu ce „Măsură” îți alegi gândurile, dorințele și acțiunile pe care ți le propui în viitor pentru că
Universul va lucra cu aceeași „Măsură” pentru îndeplinirea lor. Ioan Ancuța
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Eu nu creez Păsări, ci zboruri. Constantin Brâncuși (Trimisă de Erika Mureșan)
În deșert, nu contează nimic altceva, fiindcă te afli în centrul lumii. Eric-Emmanuel Schmitt Din Noaptea
de foc
Putem vedea aşa cum trebuie numai cu inima, ceea ce este esențial este invizibil pentru ochi. Antoine
De Saint-Exupery (Trimisă de Roxana Negoiță)
Pe planeta mea, timpul se măsoară în povești. Am trăit sute de mii de povești până acum. Daniela
Constantinescu
Scepticismul este începutul credinței. Din Portretul lui Dorian Grey
Libertatea este o stare de spirit. Mahatma Ghandi (Trimisă de Erika Mureșa)
Cine iubește trebuie să știe să se piardă și să se regăsească. Paulo Coelho Din La râul Piedra am șezut șiam plâns
Cea mai prețioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, călătorie pe care o facem în singurătate.
Mircea Eliade (Trimisă de Erika Mureșan)
Cred că frica de moarte izvorăște dintr-o iubire mare față de propria viață și față de cei dragi. Când nu
ai ce pierde, nu ți-e frică nici măcar de moarte. Înțeleg acum expresia „iubesc așa de mult că mă
doare”, expresie provenită din temerea unei eventuale pierderi. Roxana Negoiță
Trebuie să îți mulțumești mintea, dar să ai grijă să n-o răsfeți. Din Cele 40 de legi ale iubirii
În viață nimeni nu trăiește din sufletul altuia, ci fiecare din sufletul lui. Ion Agârbiceanu (Trimisă de
Erika Mureșan)
Curajul este teama care își face rugăciunea. Din Al cincilea munte
Universul te răsplătește pentru ceea ce faci, nu pentru ceea ce știi. Adriana Iovănuț
Învață-mă și voi uita. Arată-mi și îmi voi aminti. Implică-mă și voi înțelege. Confucius
Numai cei curajoși știu să ierte. Lawrence Sterne
Trebuie să știm când se încheie o etapă din viața noastră. Dacă ne încăpățânăm să rămânem mai mult
decât e necesar, pierdem bucuria de a trăi și sensul vieții. Paulo Coelho
Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări. Curiozitatea are propria rațiune de a
exista. Albert Einstein (Trimisă de Erika Mureșan)
A ține minte răul înseamnă a fi biruit de rău. Sfântul Ioan Gură de Aur
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Să definești înseamnă să impui o limită. Oscar Wilde
O inimă frântă ascunde comori. Din Cele 40 de legi ale iubirii
Moartea este ceea ce dă sens vieții... Să știi că zilele tale sunt numărate, că timpul e scurt. Din Doctor
Strange ( Trimisă de Erika Mureșan)
Vrem să facem o grămadă de lucruri în timp ce facem o grămadă de lucruri. Romeo Crețu
Orașele sunt ridicate pe coloane spirituale. Întocmai ca niște oglinzi uriașe, răsfrând inimile
locuitorilor dinăuntrul lor. Dacă inimile acestea se întunecă și își pierd credința, orașele își pierd
farmecul. Din Cele 40 de legi ale iubirii
Împacă-te cu Dumnezeu și mulți oameni vor veni să se împace cu tine. Sfântul Serafim de Sarov
Nu cred nimic. Nu sper nimic. Sunt liber. A. Tabucchi
Uneori, lumina noastră se stinge, însă flacăra ei se reaprinde prin întâlnirea cu o altă ființă umană.
Fiecare din noi suntem datori cu cele mai profunde mulțumiri față de cei care au reaprins această
lumină interioară. Albert Schweitzer – laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1952 (Trimisă de Alina
Trandafir)
Căutam mereu putere și încredere în afara mea, dar acestea vin dinăuntru. Erau întotdeauna acolo.
Anna Freud (Trimisă de Erika Mureșan)
Ești întreg atunci când nu te mai ferești de tine. Romeo Crețu
Când n-am iertat eu însumi, mai pot să fiu iertat? Mihail Iurievici Lermontov
Nu există decât două feluri de oameni care sunt cu adevărat fascinanți – oamenii care știu absolut
totul și oamenii care nu știu absolut nimic. Din Portretul lui Dorian Grey
Nimic nu este mai de prețuit decât valoarea zilei. Johann W. von Goethe (Trimisă de Erika Mureșan)
Nu știm să pierdem timpul cu folos. Romeo Crețu
Scopul unei relații nu este de a avea o altă persoană care să te desăvârșească, ci de a avea pe cineva
cu care să împărtășești desăvârșirea ta. Din Conversații cu Dumnezeu
Un copil este un înger ale cărui aripi descresc pe măsură ce picioarele lui cresc. Mark Twain
Ura pe care o porți este un cărbune aprins în inima ta care îți face mai mult rău ție decât lor. Lawana
Blackwell
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Mama este banca la care ne depunem toate rănile și toate grijile. Thomas De Witt Talmage (Trimisă de
Cristina Vlas)
„Ce mă tot sâcâi? Îmi testezi limitele?” „Vreau să-ți arăt că nu ai!” (Trimisă de Marilena Cnab)
Mintea ca entitate nu există, așa că nu trebuie să înțelegi nimic. Poonja
Copilăria este lumea miracolului și a magiei; este ca și cum creația ar răsări trandafirie din noapte,
totul fiind proaspăt și uimitor. Eugen Ionescu (Trimisă de Marinela Crețu)
Un copil este un părinte reîntrupat care a revenit să își aducă aminte cum e să fii copil. Romeo Crețu
Încearcă să fii cât de original poți; fă doar ceea ce sufletul și inima te îndeamnă să faci. Michael
Jackson (Trimisă de Erika Mureșan)
Ceea ce nu poate fi pus în cuvinte poate fi priceput doar prin tăcere. Extras din cele 40 de legi ale
iubirii
Dacă n-ai nimic de făcut, de ce faci ce n-ai de făcut? Romeo Crețu
Nicio acțiune care îi face rău cuiva nu duce la o evoluție rapidă. Din Conversații cu Dumnezeu
Pentru a fi fericit, cea mai bună soluție este mulțumirea. Orice ai avea, fii mulțumit și recunoscător.
Din Cel mai bogat om din Babilon
Cea mai fidelă oglindă a stării noastre interioare și a sufletului nostru sunt copiii. Acesta este cursul
de dezvoltare personală pe care ni l-am asumat viața aceasta. Daniela Constantinescu
Nu mă simt descurajat pentru că fiecare încercare greșită pe care am dat-o la o parte este un pas
înainte. Thomas Edison (Trimisă de Viorica Stoica)
Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să știe că adevărata fericire este în felul în
care urci pantele abrupte spre vârf. Gabriel Garcia Marquez (Trimisă de Erika Mureșan)
Iubește ceea ce nu iubești. G. I. Gurdjieff
Inspiră-te din metodele altora și creează-ți propria metodă. Romeo Crețu
Maestrul Shifu era în biblioteca cu înțelepciune și spune: „E atâta înțelepciune aici de nu găsesc
nimic!” Din Kung Fu Panda 3 (Trimisă de Cristian Iovănuț)
Credința înseamnă să crezi ceea ce încă nu vezi; răsplata acestei credințe este că vezi ceea ce crezi.
Sfântul Augustin (Trimisă de Viorica Stoica)
Citește și deschide-ți mintea ca să le închizi altora gura. Autor necunoscut (Trimisă de Cristina Vlas)
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"Ne simțim aşa de bine în natura liberă, fiindcă aceasta n-are nicio părere despre noi. Friedrich
Nietzsche (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Dacă nu îți este clar care îți sunt prioritățile în viață, înseamnă că prioritatea ta în viață este să afli care
îți sunt prioritățile în viață. Romeo Crețu
A fi tensionat este ceea ce crezi tu că ar trebui să fii. A fi relaxat este ceea ce ești. Proverb chinezesc
Adevăratele greutăți pot fi depașite. Doar cele imaginare sunt de neînvins. Theodore V. Nail (Trimisă
de Cristina Vlas)
A îndrăzni înseamnă a-ți pierde, pe moment, siguranța. A nu îndrăzni înseamnă a te pierde definitiv
pe tine însuți. Søren Kierkegaard (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Bucură-te de tot ceea ce alegi să faci. Dacă nu-ți place, ești responsabil să faci o schimbare. Chuck
Palahniuk (Trimisă de Erika Mureșan)
Prefer să mă folosesc de convingeri în loc să mă las dominat de ele. Romeo Crețu
Cea mai apropiată cale către glorie este să faci tot posibilul să fii ceea ce îți doreşti să fii considerat că
eşti. Socrate (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Modul în care privești problema este uneori problema. Stephen Covey
Dragoste = bătăi de inimă pentru dureri de cap. Tudor Mușatescu (Trimisă de Erika Mureșan)
Nu trebuie să devii mai bun decât alții. Trebuie să devii mai bun decât ai fost tu vreodată. Ken Venturi
(Trimisă de Cristina Vlas)
Din când în când, cu toții avem nevoie de ajutor de la ceilalți pentru a vedea lucrurile evidente din
jurul nostru. Romeo Crețu
Orice lucru sau activitate care te absoarbe cu totul este nesănătos: muncă, relație, hobby, statut
social, etc... Merită să învățăm să dansăm cu ele cu grația fulgilor de nea care cad ușor și formează
stratul de zăpadă. Daniela Constantinescu
„Dragul meu Rikki, făcu Overlordul, dacă mai am câte ceva din puterile mintale de altădată, asta se
datorează numai faptului că nu iau rasa umană în serios!” Din Sfârșitul copilăriei de Arthur C. Clarke
Numai timpul îți va da răspunsurile pe care le cauți, și ți le va da când vei uita întrebările. Osho (Trimisă
de Cristina Vlas)
Acțiunile sunt cea mai bună traducere a gândurilor. James Joyce (Trimisă de Erika Mureșan)
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Lăsați-l pe cel care vrea să urnească lumea, să se urnească mai întâi pe el însuşi. Socrate (Trimisă de
Cătălin Bolohan)
Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi și orbul îl poate vedea. Mark Twain (Trimisă de
Cristina Vlas)
Dacă este lăsat să ardă, în orice om străluceşte un soare. Socrate (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Marele scop al educației nu e cunoașterea, ci acțiunea! Herbert Spencer (Trimisă de Viorica Stoica)
Cel care stă la umbră astăzi, o face pentru că a plantat un copac cu foarte mult timp în urmă. Warren
Buffet (Trimisă de Erika Mureșan)
Dacă un lucru ar avea un singur sens, nu ar mai avea sens. Romeo Crețu
Suferința nu dă talent, dar pune un om talentat la o răspântie de unde poate ieși un învins sau
învingator. Octavian Paler (Trimisă de Roxana Negoiță)
Zâmbetul e ca ştergătorul de parbriz: nu opreşte ploaia, dar îți permite sã îți vezi de drum. Jeanne
Wasbro (Trimisă de Cristina Vlas)
Cel care nu este mulțumit cu ce are nu va fi mulțumit cu ceea ce şi-ar dori să aibă. Socrate (Trimisă de
Cătălin Bolohan)
Mai scoate nasul și pe afară, că te trezești la destinație și nu știi pe unde a trecut trenul. Anonim
(Trimisă de Marilena Cnab)
Ce fac? Mă dărâm și mă reconstruiesc. Romeo Crețu
Secretul înțelepciunii este să știi ce lucruri să treci cu vederea. William James (Trimisă de Cristina Vlas)
Întrebarea nu este la ce te uiți, ci ce vezi tu. Henry David Thoreau (Trimisă de Roxana Negoiță)
Când "aş vrea" devine "vreau", când "ar trebui" devine "trebuie", când "mai întâi" şi "mai apoi" devin
"acum", atunci şi doar atunci dorințele încep să se transforme în realitate. Robert Redford (Trimisă de
Cătălin Bolohan)
Sunt unii care spun că a vedea înseamnă a crede. Eu vă spun că a crede înseamnă a vedea. Neale
Donald Walsch (Trimisă de Erika Mureșan)
Nu-ți umple mintea cu visuri pe care nu ai de gând să le realizezi. Romeo Crețu
Fii tu însuți, toți ceilalți sunt deja luați. Oscar Wilde (Trimisă de Alexandru Holban)
A face, nu a spune, înseamnă a ajunge! Arsenie Boca (Trimisă de Cătălin Șuman)
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Am mulți prieteni care nu știu nici să meargă pe bicicletă, dar toți se visează la Turul Franței.
Alexandru Andrei
Toți vrem să schimbăm lumea, dar nimeni nu e dispus să înceapă cu el însuși. (Trimisă de Cristina Vlas)
Nu pot schimba direcția vântului, dar îmi pot ajusta pânzele să ajung întotdeauna la destinație. Jimmy
Dean (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Măsura a cine suntem este dată de ceea ce facem cu ceea ce avem. Vince Lombardi (Trimisă de Cătălin
Bolohan)
Mai mult decât de Dumnezeu, mă tem de absența lui Dumnezeu. Octavian Paler (Trimisă de Erika
Mureșan)
O zi sau ziua întâi. Tu decizi. (One day or day one. You decide.) Paulo Coelho (Trimisă de Cristina Vlas)
Uită-te la doamna aceea, zise Petrus, cea care tot strânge la vase de nu se mai oprește. Încearcă să
facă ordine în lume pentru că ea însăși e în mare dezordine. Din Jurnalul unui mag de Paulo Coelho
Dacă știi că nu poți face un lucru, la ce te mai gândești? Romeo Crețu
Ascultă, privește și taci! / Ascultă, să-nveți să vorbești. / Privește, să-nveți să clădești. / Și taci, sănțelegi ce să faci... / Ascultă, privește și taci! Ion Minulescu (Trimisă de Erika Mureșan)
Durerea este inevitabilă. Suferința este opțională. Haruki Murakami (Trimisă de Alexandru Andrei)
În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. Thomas Edison (Trimisă de Cătălin
Bolohan)
Nu poți învăța decât atunci când îi înveți pe alții. Din Jurnalul unui Mag de Paulo Coelho
Viața este ca un parc de aventuri. Nu poți prezice ce trasee sau probe vor urma pe baza celor
precedente. Romeo Crețu
Ce este un pesimist? Un optimist bine informat. Grigore Moisil (Trimisă de Erika Mureșan)
Ușurința este o amenințare mai mare pentru progres decât dificultatea. Denzel Washington (Trimisă
de Alexandru Andrei)
Sunt recunoscător tuturor celor care mi-au spus NU. Din cauza lor m-am descurcat singur. Albert
Einstein (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Oamenii care se cred înțelepți sunt nehotărâți când trebuie să poruncească și nesupuși când trebuie
să servească. Jurnalul unui Mag de Paulo Coelho
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E greu până nu mai e greu. Romeo Crețu
Cel mai bun tratament pentru corp este o minte tăcută. Napoleon Bonaparte
Unde-i sinceritate adevărată este şi îndrumare şi sprijin. Zenon (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Dușmanul cel mai mare se găsește în mine însumi. Moliere (Trimisă de Erika Mureșan)
Oamenii credincioși sunt atât de încredințați că-l au pe Dumnezeu de partea lor, încât își închipuie că
sunt mai presus de toți ceilalți. Din Cele 40 de legi ale iubirii
Nu avem rețineri din cauza dragostei pe care n-am primit-o în trecut, ci din cauza dragostei pe care nu
o extindem în prezent. Marianne Williamson
Treaba noastră este iubirea necondiționată. Treaba tuturor celor din viața noastră este să ne testeze
limitele. Byron Katie (Trimisă de Marcela Chiricioaia)
Răbdarea înseamnă să știi că iarba nu crește mai repede dacă tragi de ea. Hrisostom Filipescu (Trimisă
de Cristina Vlas)
Oamenii ajung întotdeauna la ora fixă în locurile unde sunt așteptați. Paulo Coelho Jurnalul unui mag
Orice vi se întâmplă, s-a întâmplat deja. Întrebarea importantă este: cum o să vă descurcați? Cu alte
cuvinte: „Și acum ce faceți?” Jon Kabat – Zinn
Mă bucur când plouă, pentru că şi dacă nu m-aş bucura, tot plouă. Anonim (Trimisă de Cătălin
Bolohan)
Rolul artei este să șteargă praful pe care viața îl depune pe sufletul nostru. Pablo Picasso
Atunci când cineva dorește ceva, trebuie să aibă un scop foarte clar pentru dorința lui. Paulo Coelho
Jurnalul unui Mag
Cincizeci de ani reprezintă timp suficient pentru a schimba aproape complet o lume şi pe locuitorii ei.
Este necesară numai cunoaşterea profundă a ingineriei sociale, imaginea clară a țelului final şi...
puterea. Din Sfârșitul copilăriei de Arthur C. Clarke
Devii matur nu atunci când nu îți mai asculți părinții, ci atunci când îți dai seama că mama și tata aveau
dreptate! Anatol Basarab (Trimisă de Cristina Vlas)
Cu cât înțeleg mai multe despre comunicare, cu atât îmi vine să vorbesc mai puțin. Romeo Crețu
Importantă este aplicarea puterii, nu mărimea ei. Din Sfârșitul copilăriei de Arthur C. Clarke
Viața nu e oare de o sută de ori prea scurtă pentru a ne îngădui luxul de a ne plictisi? Friedrich
Nietzsche (Trimisă de Cătălin Bolohan)
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Trecutul este o fantomă, viitorul e un vis. Tot ceea ce avem este momentul de acum. Bill Cosby
(Trimisă de Erika Mureșan)
Dacă vrei să schimbi felul în care se poartă ceilalți cu tine, ar trebui să schimbi mai întâi felul în care te
porți tu cu tine. Din Cele 40 de legi ale iubirii
Aș putea să mimez o pasiune pe care nu o simt, dar nu pot să mimez una care mă arde ca un foc. Din
Portretul lui Dorian Grey
Să auzi tunetul nu înseamnă că ai auzul fin. Sun Tzu (Trimisă de Dana Urs)
Orice gând pe care îl emitem ne creează viitorul. Louise Hay (Trimisă de Viorica Stoica)
Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort și timp. Dalai Lama (Trimisă de Erika
Mureșan)
Nimic nu a fost, nimic nu va fi, totul este, totul constă din esență şi prezent. Hermann Hesse (Trimisă
de Cătălin Bolohan)
Un spirit cultivat este asigurat împotriva plictiselii. Din Sfârșitul copilăriei de Arthur C. Clarke
Libertatea de gândire o avem, ne mai trebuie gândirea. Karl Kraus (Trimisă de Cristina Vlas)
Indiferent de cât de greu a fost trecutul, poți oricând să începi din nou. Buddha (Trimisă de Viorica
Stoica)
Un om înțelept poate învăța mai mult de la o întrebare prostească, decât poate învăța un om prost
dintr-un răspuns înțelept. Bruce Lee (Trimisă de Daniela Constantinescu)
Nu e doar o altă zi, ci o altă șansă de a-ți transforma visurile în realitate. Autor necunoscut (Trimisă de
Cătălin Bolohan)
Îmi cunosc limitele. Dar pur și simplu le ignor. Friedrich Nietzsche (Trimisă de Erika Mureșan)
Iubirea nu se dăruiește decât pe sine şi nu ia decât de la sine. Iubirea nu stăpâneşte şi nu vrea să fie
stăpânită. Fiindcă Iubirii îi e de ajuns Iubirea. Khalil Gibran (Trimisă de Marcela Zetea)
Valoarea unui lucru crește proporțional cu dificultatea de a-l dobândi. Thomas Mann (Trimisă de Erika
Mureșan)
Poate că într-o bună zi veți stăpâni planetele. Stelele nu sunt însă pentru Om. Din Sfârșitul copilăriei
de Arthur C. Clarke
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Este mult mai important să știi încotro te îndrepți decât să ajungi acolo repede. Nu confunda
activitatea cu rezultatul. Isocrate (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Într-un sistem nu există Noi și Ei sau Noi și Ceilalți. Există doar Noi. Noi toți suntem acel sistem.
Romeo Crețu
Ochi pentru ochi și lumea va deveni oarbă. Mahatma Ghandi (Trimisă de Tina Tănase)
Când nu mai poți să alergi, mergi în pas alergător. Când nu poți nici asta, ia-o la pas. Când nu poți să
mergi, ia bastonul. Însă nu te opri niciodată. Maica Tereza (Trimisă de Erika Mureșan)
Am trecut prin momente teribile de-a lungul vieții. Unele dintre ele chiar s-au întâmplat. Mark Twain
(Trimisă de Cătălin Bolohan)
Dacă eşti tu însuți, înainte de toate tu însuți, dacă ai rădăcinile adânc împlântate în viață, în concret,
nimic nu te poate rata. Mircea Eliade (Trimisă de Marcela Zetea)
Până când nu înveți să te iubești, pe deplin și cu-adevărat, nu ai cum să fii iubit. Din Cele 40 de legi ale
iubirii
Dacă nu ştii ce simți pentru o persoană – închide ochii şi imaginează-ți că ea nu este. Nicăieri. Nu este
şi nici nu va fi. Atunci totul va deveni clar. Anton Cehov (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Este distractiv să realizezi ceea ce era imposibil. Walt Disney (Trimisă de Erika Mureșan)
Succesul este suma eforturilor mici, repetate zi de zi. Robert Collier
Scopul vieții este să îți descoperi talentul, darul. Sensul vieții este să dai darul tău mai departe. David
Viscott
Viziunea ta va deveni clară doar atunci când poți privi în inima ta. Carl Gustav Jung
Niciodată este un timp foarte lung. Susan Forward
Nu-ți face griji despre evitarea ispitelor. Pe măsură ce îmbătrânești, te evită ele. Winston Churchill
(Trimisă de Dana Cîrstea)
Buzunarele goale nu pot ține în loc pe nimeni. Numai capetele şi inimile goale pot face asta. Norman
Vincent Peale (Trimisă de Roxana Negoiță)
Un om înțelept este cel care știe să facă prostii și chiar le face. Un om deștept este cel care știe să
facă prostii, dar nu le face. Anatol Basarab (Trimisă de Cristina Vlas)
Am observat că, cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc. Thomas Jefferson (Trimisă de
Cătălin Bolohan)
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Un profesor bun este asemenea unei lumânări. El se mistuie pe sine însuși pentru a lumina calea
altora. Mustafa Ataturk (Trimisă de Erika Mureșan)
Spiritul de conducere e o alegere. Nu e un loc în ierarhie. Simon Sinek
În cele mai multe cazuri, universul nu ne permite să mergem mai departe până ce nu onorăm locul în
care suntem acum. Autor necunoscut (Trimisă de Dana Cîrstea)
Fiți atenți cu supărările voastre, pot deveni un viciu. Gustave Flaubert (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Aud și uit, văd și țin minte, fac și înțeleg. Confucius (Trimisă de Elena Anghel)
Când stingem focul, unde se duce lumina? Confucius (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Nu te uita unde ai căzut, ci unde ai alunecat. Proverb african (Trimisă de Erika Mureșan)
Cea mai rară formă de prietenie este prietenia cu propriul creier. Anatol Basarab (Trimisă de Cristina
Vlas)
Problemele, ca și copiii, cresc dacă le hrănești. Lady Holland (Trimisă de Marius Asiminicesei)
Cum să te iubesc, când tu, neiubindu-te, vei considera de neajuns iubirea mea? Romeo Crețu
Sunt nopți în care lupii sunt tăcuți și doar luna urlă. George Carlin (Trimisă de Cristina Bărănescu)
Multe din lucrurile pe care le vei face vor fi nesemnificative, însă este foarte important să le faci.
Mahatma Ghandi (Trimisă de Cătălin Bolohan)
Acum suntem aici să fim amintiri pentru copiii noștri. Odată ce ești părinte, ești stafia viitorului
copilului tău. Din filmul Interstellar (Trimisă de Daniela Constantinescu)
Patriotismul este o dragoste discretă pentru țară, o disponibilitate de a-ți da oricând viața pentru ea
şi de a nu mărturisi acest sentiment. Găsesc că afişarea patriotismului este indecentă. Un om care
simte dragostea pentru țară, un om care este decis ca în interesul țării să-şi sacrifice propria existență
nu are să se bată pe piept cu sentimentul acesta. Corneliu Coposu
Cea mai bună cale de a obține rezultate este de a nu emite nicio părere despre ceea ce nu știi cum se
va întâmpla. Romeo Crețu
Ceea ce contează cu adevărat este ceea ce crezi. Dan Brown (Trimisă de Erika Mureșan)
De-ar fi pe negândite să vrei să găseşti neasemuitul, minunea nemaipomenită din poveşti, unde ar fi
să o cauți? Thomas Mann (Trimisă de Cătălin Bolohan)
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Iubirea nu este ceva ce am inventat. Poate e ceva ce nu putem înțelege încă. Poate este un artefact al
unei dimensiuni superioare pe care nu o putem percepe conștient. Este singurul lucru pe care îl
putem percepe, care transcede dimensiunile de spațiu și timp. Din filmul Interstellar (Trimisă de
Daniela Constantinescu)
Să nu distrugi niciodată cu vorba ceea ce ai creat cu liniștea. Charles Bukowski (Trimisă de Cristina
Vlas)
Un vas este în siguranță în port, dar nu pentru asta sunt făcute vasele. William Shedd (Trimisă de
Roxana Negoiță)
Depărtarea e ca vântul, stinge focurile mici şi le întețeşte pe cele mari. Thomas Mann (Trimisă de
Cătălin Bolohan)
De fapt, viața e frumoasă, dacă tu îi permiți să fie așa. Charles Bukowski (Trimisă de Cristina Vlas)
Ce e dragostea? Nevoia de a ieși din tine însuți. Charles Baudelaire (Trimisă de Erika Mureșan)
În fiecare zi ne câștigăm dreptul de a avea un mâine. Regele Mihai (Trimisă de Marilena Cnab)
Nu cunosc alt semn al superiorității decât bunătatea. Ludwig van Beethoven (Trimisă de Erika
Mureșan)
Lasă pe mâine ceea ce nu vrei să faci niciodată! Pablo Picasso (Trimisă de Elena Anghel)
Relațiile cu ceilalți oameni sunt atât baza, cât și tema centrală a condiției umane: ne naștem într-o
relație, ne trăim viața în relații cu ceilalți și atunci când murim, efectele relațiilor noastre
supraviețuiesc în viața celor vii, reverberând în țesutul relațiilor lor. Ellen Berscheid (Trimisă de Marius
Asiminicesei)
Nu suntem altceva decât rezultatul curiozității lui Dumnezeu față de Sine. Thomas Mann (Trimisă de
Cătălin Bolohan)
Toți oamenii sunt actorii celui mai mare spectacol al lumii, intrarea la spectacol fiind liberă. Charles
Bukowski (Trimisă de Cristina Vlas)
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