În adâncurile iernii, am învăţat că în mine este o vară invincibilă. Albert Camus
Nu te da la o parte, mergi înainte. Charles Bukowski
Dacă tu consideri că nu ai obţinut nimic în viaţă, astăzi este cel mai bun moment să te apuci să obţii
ceea ce vrei. Autor necunoscut
Niciodată să nu o iei pe un drum cunoscut pentru că el te va conduce numai pe unde au fost alţii.
Alexander Graham Bell
Cea mai înaltă treaptă a inteligenţei omenești este capacitatea de a observa fără să judeci. Jiddu
Khrishnamurti
Și melcul, prin perseverenţă, a ajuns pe Arcă. Charles Haddon Spurgeon
Succesul a fost întotdeauna un fiu al îndrăznelii. Voltaire
Sarcina ta nu este să cauţi Iubirea, ci pur și simplu să cauţi și să găsești toate barierele dinăuntrul
tău pe care le-ai construit împotriva ei. Rumi
Dacă treci prin iad, nu te opri. Winston Churchill
Trebuie să fim dispuși să renunţăm la viaţa pe care ne-am planificat-o, pentru a o putea trăi pe cea
care ne așteaptă. Joseph Campbell
Oamenii trebuie iubiţi și lucrurile folosite. Haosul lumii de azi e din cauză că iubim lucrurile și folosim
oamenii. Dalai Lama
Onoarea este un amestec natural de respect pentru oameni şi pentru sine. Voltaire
Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie.
Plutarh
Omul își sacrifică sănătatea pentru a face bani. Apoi, își sacrifică banii pentru a-și recupera
sănătatea. Apoi, este atât de nerăbdător cu gândul la viitor, încât nu se bucură de prezent.
Rezultatul este că nu trăiește în prezent, dar nici în viitor. Trăiește de parcă n-ar muri niciodată și
apoi moare fără să fi trăit. Dalai Lama
Unirea face puterea. Proverb românesc
Chiar şi cea mai orbitoare lumină are umbră. Winston Churchill
Bătrâneţea începe de când începi să te temi de ea. Alexandru Vlahuță
Poţi pierde doar acel lucru de care te agăţi. Grace Lin - Bătrânul din lună
Unele lucruri sunt atât de serioase încât trebuie să râzi la ele. Niels Bohr
Fii tu însuţi! Celelalte roluri sunt deja ocupate. Oscar Wilde
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Nici o stea nu străluceşte până nu se va găsi cineva să-i ţină în spate o pânză neagră. Winston
Churchill
Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur. Alexandru Vlahuță
Fiecare i-a pus pe ceilalţi pe locul 1, înaintea sinelui și, astfel, fiecare dintre noi am fost „acoperiţi”.
Victor Dogariu, student la master
Bătrâneţea începe când nu mai iubești! Tița Angheluță
Ne-ar trebui două vieţi: una ca să învăţăm, alta ca să trăim. Dominique Loreau
Câteodată viaţa este surprinzătoare punându-te la încercare prin propriile tale alegeri. Nichita
Stănescu
Alegeri ușoare, viaţă grea. Alegeri provocatoare, viaţă ușoară. Jerzy Gregorek
Efortul își arată roadele după ce o persoană refuză să se oprească. Napoleon Bonaparte
Un chip frumos și o minte sclipitoare, fără un pic de suflet, la un moment dat nu mai au nicio valoare!
Claudia Tănăsescu
Raza de soare care te încălzeşte pe tine nu-ţi este împuţinată dacă se mai încălzeşte la ea şi vecinul
tău. Alexandru Vlahuță
Concentrarea îţi determină realitatea. Din Star Wars
Să creezi ca un demiurg, să porunceşti ca un rege, să munceşti ca un sclav. Constantin Brâncuşi
Fii în formă pentru următoarea ta aniversare! Din cartea Ikigai
Omul are 2 vieţi; a doua începe când își dă seama că are doar una. Confucius
Oamenii ar face orice pentru a evita să stea faţă în faţă cu propriul lor suflet. C.G. Jung
Mă aștept să trec prin viaţă o singura dată. Prin urmare, dacă pot să fiu bun cu cineva, dacă pot să
fac un bine unuia dintre semenii mei, vreau s-o fac acum, nu să amân ori să ignor, fiindcă nu voi mai
trece pe aici a doua oară. William Penn
Durează foarte mult timp să devii tânăr. Pablo Picasso
Ne inspirăm unii pe alţii prin cine suntem și ce facem, pentru a ne crea vieţi frumoase. Romeo Crețu
Ceea ce îţi dorești cel mai mult se află în locul în care nu ai curajul să privești. C.G. Jung
M-am regăsit! Ce dor îmi era de mine! Alexandru Vlahuță
Gânditorul pozitiv zărește invizibilul, simte intangibilul și realizează imposibilul! Autor necunoscut
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Nu-i deloc nobil să le fii superior altora. Adevărata nobleţe este să-i fii superior fostului tău eu.
Proverb indian
Trebuie să știi cum să accepţi un refuz și cum să refuzi o acceptare. Ray Bradbury
Sensul existenţei şi datoria fiecărui om este creaţia. Mircea Eliade
La un moment dat totul va fi bine, aceasta este speranţa noastră. Totul este bine acum, aceasta
este iluzia noastră. Voltaire
O femeie se îndrăgostește cu adevărat de un bărbat atunci când el o face să se iubească pe sine
însăși. Anna Brambilla
În momentul în care omul va acorda o mai mare atenţie oricărui lucru, chiar și unui fir de iarbă, acel
lucru va deveni o lume în sine, misterioasă, uimitoare și incredibil de magnifică. Henry Miller
Omul are mai mult decât crede doar două lucruri: defecte și inamici. Proverb arab
Nu e nici o problemă dacă vorbiţi singuri. O problemă ar fi dacă vorbiţi singuri și aflaţi noutăţi! Autor
necunoscut
Ciudat cât de complicat putem face lucrurile doar pentru a evita să arătăm ceea ce simţim! Erich
Maria Remarque
Atunci când respiri, ești automat prezent. Atunci când ești prezent, ești vesel. Cyrus Ontiki
Am ieşit din mine ca să păşesc mai departe. Mircea Eliade
Mulţi oameni încă nu au învăţat că unul din principalele scopuri ale vieţii este să ne bucurăm de ea.
Samuel Butler
Gândind, nu soluţionezi problemele; gândind, le creezi. Eckhart Tolle
Nimic nu e absolut. Totul se schimbă, totul se mișcă, totul gravitează, totul zboară și dispare. Frida
Kahlo
Contemplaţia ar fi un exerciţiu prin care omul ia cunoştinţă de anumite realităţi dincolo de simţuri.
Mircea Eliade
Puterea ţi-a fost dată să îi slujești pe ceilalţi, nu să îi domini. Romeo Crețu
Modul în care tratezi eșecul este cel care îţi determină succesul. David Feherty
Proporţia interioară este ultimul adevăr inerent, în absolut toate lucrurile. Constantin Brâncuşi
Nu pot trăi fără frumuseţe. Albert Camus
Dacă te-ai gândit, decide; dacă ai decis, nu te mai gândi! Proverb japonez
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Mă sperii atunci când speri. Romeo Crețu
Visul este cel mai real lucru care există. Stefano D'Anna
Soluţia la problema zilelor noastre este ca omenirea să conștientizeze natura sa interioară divină.
Hazrat Inayat Khan
Folosește cuvintele pentru a-ţi schimba situaţia, nu pentru a o descrie. Lee Colan
Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători spre El rămâne important.
Constantin Brâncuşi
Să râzi des și să iubești mult; să câștigi respectul oamenilor inteligenţi și afecţiunea copiilor; să
câștigi aprobarea criticilor adevăraţi; să apreciezi frumuseţea; să dăruiești o parte din tine și să lași
în urmă o lume mai bună, un copil frumos, un petec de grădină sau condiţii de trai respectabile; să
te joci și să râzi plin de entuziasm, să cânţi plin de pasiune, să fii sigur că măcar unui suflet i-a fost
mai ușor pentru că tu ai existat – asta înseamnă să reușești. Emerson
Viaţa este 10% ceea ce ţi se întâmplă și 90% cum reacţionezi la ceea ce ţi se întâmplă! Charles S.
Swindoll
Când faci tot ce poţi mai bun, nu știi niciodată ce miracol apare în viaţa ta sau în viaţa altui om.
Hellen Keller
Eroii nu se nasc, se creează prin dedicare! Ruxandra Teodorescu
Urmează-ţi fericirea și universul îţi va deschide uși acolo unde erau doar ziduri. Joseph Campbell
Lucrezi cu oamenii pentru ei sau pentru tine? Romeo Crețu
Cheia succesului este să începi înainte să fii gata. Marie Forleo
Oamenii nu îşi mai dau seama de bucuria de a trăi pentru că nici nu mai ştiu să privească minunile
Naturii. Constantin Brâncuşi
Dansează până când și pământul dansează. Hilda Doolittle
Nu putem să ne protejăm copiii de viaţă. Prin urmare, este esenţial să îi pregătim pentru ea. Rudolf
Dreikurs
Cum arată astăzi școala, așa va arăta mâine ţara. Spiru Haret
Fă-o greşit, fă-o lent, fă-o cu frică, fă-o oricum poţi, dar fă-o. Steve Chandler
Acela care îi cunoaște pe alţii este înţelept. Acela care se cunoaște pe sine este iluminat. Tao Te
Ching
Zburând mai sus te faci nevãzut, dar vezi! Nicolae Iorga
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Sapă adânc în interiorul tău. Rădăcinile există doar în întuneric. Odată aduse la lumină ele vor
dispărea. Osho
Cel care are abilitatea de a-și stăpâni propria minte poate pune stăpânire pe orice altceva. Andrew
Carnegie
Fiecare om este un cimitir de intenţii nerealizate. Camil Petrescu
Faptul că milioane de oameni împărtăşesc aceeaşi boală mentală nu îi face pe toţi sănătoşi. Erich
Fromm
Cel ce bea nu știe despre daunele vinului, cel ce nu bea nu știe despre beneficiile lui. Proverb japonez
Când mă analizez, mă îngrozesc; când mă compar, mă liniștesc! Blaise Pascal
Cunosc mulţi oameni care de departe par ceva, iar de aproape nimic. La Fontaine
Dacă vrei să-i inspiri pe oameni, fă-o către o viziune pozitivă pentru ei, care accesează valori
semnificative, care le aduce ceva ce își doresc. Martin Luther King Jr.
Îndoielile sunt trădătorii noștri și ne fac să pierdem binele pe care adesea l-am câștiga dacă nu neam teme să încercăm. William Shakespeare
Dacă ne-am folosi energia cu care spunem lucruri în care nu credem, ca să facem lucrurile în care
credem, am schimba lumea! Ioana Grosu
În fiecare minut de furie pierzi 60 de secunde de fericire. Ralph Waldo Emerson
Unele clasamente sunt din ego și pentru ego. Romeo Crețu
Ceea ce se află în spatele nostru și ceea ce stă în faţa noastră sunt chestiuni minore în comparaţie
cu ceea ce se află în noi. Ralph Waldo Emerson
Nu poţi să faci vreun rău când ai doar dragoste în suflet. Anatole France
Nimeni nu citește pentru a ști, ci pentru a uita. Emil Cioran
M-am culcat și am visat că viaţa era fericire. M-am trezit și am văzut că viaţa este datorie. Mi-am
făcut datoria și a venit fericirea. Rabindranath Tagore
Doar cei ce s-au ajutat singuri știu cum să îi ajute pe alţii. George Bernard Shaw
Dacă nu ai, la vederea unui copil sau a unui tânăr, o tresărire emotivă și o înclinare de a-i îndruma și
de a-i veghea destinul, dacă nu poţi să îmbraci într-o căldură emotivă, generoasă, relaţiile și dialogul
cu un tânăr, nu ai de ce să te faci dascăl. Mircea Malița Inscripție pe holul de intrare în Liceul de Arte
Ionel Perlea din Slobozia
Suntem ceea ce avem curajul să fim. Martin Heidegger
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Dacă încerci mereu să fii normal, nu vei ști niciodată cât de extraordinar ai putea fi. Maya Angelou
Inimile oamenilor sunt ca și cărţile. Unele sunt ferecate între coperţi strălucitoare, altele sunt
deschise direct la cuprins și mai sunt unele in care găsești comori, dincolo de coperţile rupte. Erika
Mureșan
Dacă vrei cu adevărat să faci ceva, vei găsi o cale. Dacă nu, vei găsi o scuză. Frank Banks
Nu-ţi face griji pentru lucrurile pe care nu le poţi controla! Acesta este secretul fericirii. Epictet
Când mintea ta își ia un răgaz, lumea se odihnește și ea. Haemin Sunim
Viaţa nu este o enigmă ce trebuie dezlegată, ci o realitate care trebuie trăită. Sorin Kierkegaard
Când știi cât valorezi, nu te opri până nu obţii ce ţi se cuvine. Pierre Corneille
Ne îngrijorăm despre ce ar putea deveni în viitor un copil, dar uităm că el este cineva și acum. Stacia
Tauscher
Ca să desprinzi resturile de mâncare lipite de fundul unei tigăi, doar torni apă în vas și aștepţi. După
o vreme, crusta se dezlipește singură. Nu te chinui să-ţi vindeci rănile. Doar toarnă-ţi timp în suflet
și așteaptă. Atunci când vor fi pregătite, rănile tale se vor tămădui singure. Haemin Sunim
De altfel, iubești cu adevărat doar pe cine respecţi. Ileana Vulpescu
Singurii oameni care percep întregul tablou sunt cei care ies afară din cadru. Salman Rushdie
Nu este momentul să te gândești la ceea ce nu ai. Gândește-te la ceea ce poţi face cu ceea ce ai.
Ernest Hemingway
Nu este nimeni vinovat pentru că tu nu te iubești pe tine. Romeo Crețu
Când înţelegi că nimic nu îţi lipsește, întreaga lume îţi aparţine. Lao Tzu
Cel mai mare dușman al cunoașterii nu este ignoranţa, ci impresia că știi totul. Stephen Hawking
Momentul în care ai înţeles de ce exiști este momentul în care începe existenţa ta. Cătălin Bolohan
Nu trebuie să îţi fie frică de nimic în viaţă. Trebuie doar să înţelegi. Marie Curie
Nu renunţa niciodată. Când îţi obosește inima, mergi cu picioarele; totuși continuă să te miști. Paulo
Coelho
Profesorul cu adevărat înţelept nu te invită să intri în casa înţelepciunii sale ci, mai curand, te
călăuzește către pragul minţii tale. Kahlil Gibran
Te simţi zbuciumat ori deprimat? Atunci privește vreme de un minut chipul unui copil care doarme.
Curând te vei liniști. Haemin Sunim
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Prietenul sigur îl recunoști în împrejurări nesigure. Cicero
Echilibrul este cel mai greu lucru de păstrat. Jean Grenier
Să nu-ţi fie frică de bărbaţi: au la fel de multă nevoie de noi ca noi de ei. N-ai de ce să te lași umilită
niciodată. Ține minte lucrul ăsta. Doamna Georges, Extras din Visătoarea din Ostende de EricEmmanuel Schmitt
Frica ne face să ne temem de întuneric. Rușinea ne face să ne temem de lumină. Harriet Lerner
Cel mai bun lucru pe care poţi să-l cheltuiești pentru copiii tăi este timpul tău. Louise Hart
Stă în puterea noastră să ne ferim de înfrângere. Sun Tzu
Viaţa este un joc din care nimeni nu se poate retrage luându-și câștigurile. Andre Maurois
Oamenii care nu au niciodată timp fac cele mai puţine lucruri. Georg Christoph Lichtenberg
Cineva te-a dezamăgit? Cineva te-a întristat? E școala vieţii care încearcă să-ţi dea o lecţie
importantă. Când te vei simţi pregătit, ia-ţi răgazul de a înţelege lecţia. Haemin Sunim
Pământul oferă suficient pentru a acoperi nevoile omului, dar nu și lăcomia lui. Mahatma Ghandi
Nu trebuie să vânez momente extraordinare pentru a găsi fericirea. Ea este chiar în faţa mea dacă
sunt atent și recunoscător. Brene Brown
Planurile ne eliberează de chinul de a alege. Saul Bellow
Copiii sunt ca o oglindă: fac tot ce văd și ce aud. Fii o reflexie bună pentru ei. Kevin Heath
Dacă în universul acesta răsar flori, eu am încredere în el. Matsuo Basho
În universul acesta, totul este trecător. Iar pentru că este trecător, este și de mare preţ. Trăiește-ţi
această preţioasă clipă în chip frumos și înţelept. Haemin Sunim
Fricile nu sunt altceva decât stări de spirit. Napoleon Hill
Mi-am dat seama că îngrijorarea și supărarea dispar când îmi deschid mintea spre tot ceea ce e bun
în viaţa mea. Dale Carnegie
Trebuie să investești trei procente din venitul tău în dezvoltare personală, în scopul de a-ţi garanta
viitorul. Brian Tracy
Viaţa e ca un teatru. Ți se dă un rol. Dacă nu-ţi place personajul, ţine minte că ai puterea de a recrea
rolul pe care ţi-l dorești. Haemin Sunim
Nu poţi fi cu adevărat recunoscător dacă ești blocat în poziţia de victimă. Robin Sharma
Teoretic, orice lucru este imposibil până în momentul în care este înfăptuit. Robert Heinlein
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Orice situaţie pe care o trăiesc vine la pachet cu soluţia. Romeo Crețu
În fiecare zi a vieţii noastre, facem depozite în băncile de memorie ale copiilor noștri. Charles R.
Swindoll
Când suntem orbiţi de furie, facem alegeri pe care mai târziu le regretăm. Să părăsești încăperea
înainte ca o punte să fie arsă e un semn de maturitate. Haemin Sunim
Cine se uită în afară, visează. Cine se uită în interior, se trezește. Carl Gustav Jung
Știi că ești îndrăgostit atunci când nu poţi să adormi din cauză că realitatea e în sfârșit mai frumoasă
decât visele. Dr. Seuss
Speranţa nu înseamnă că aștepţi ca totul să îţi meargă bine, ci că faci ca totul să aibă un scop. Vaclav
Havel
Cea mai mare bogăţie din această lume sunt copiii, mai mult decât toţi banii din lume și toată
puterea de pe pământ. Mario Puzo
Ai curajul să îţi asculţi inima și intuiţia! Ele știu deja ceea ce vrei tu să devii cu adevărat. Steve Jobs
Nu vei zări nicicând un curcubeu dacă te uiţi în jos. Charlie Chaplin
Unii spun că nu știu cu adevărat ce caută în viaţă. Poate pentru că, în loc să intre în contact cu
propriile sentimente, au trăit în conformitate cu așteptările altora. Trăiește nu pentru a-i mulţumi
pe alţii, ci pentru a împlini ceea ce-ţi dorește inima ta. Haemin Sunim
Un prieten adevărat te prinde de mână și îţi atinge inima. Gabriel Garcia Marquez
Mi-am petrecut toată copilăria dorindu-mi să fiu mai mare, iar acum îmi petrec viaţa de adult
dorindu-mi să fiu mai tânăr. Ricky Schroder
E nevoie de curaj să înduri durerile intense ale descoperirii de sine în loc de a alege durerea surdă a
inconştienţei care ar dura toată viaţa. Marianne Williamson
Ce greşeală este să crezi că un copil, pentru că e mic, poartă în el visuri minuscule! George Enescu
Dacă accepţi numai ceea ce este mai bun, până la urmă chiar asta primești. William Somerset
Maugham
Aspiraţia nobilă de a descoperi perfecţiunea are ca rezultat că binele pe care credem că îl găsim, îl
creăm chiar noi înşine. Goethe
Comunicarea poate oferi celuilalt lucruri gata știute și să-ţi spui ţie însuţi lucruri pe care încă nu le
știi și pe care în sfârșit le vei înţelege, tocmai pentru că le spui. Jacques Salome
E dificil să eliberezi proștii de lanţurile pe care le venerează. Voltaire
Secretul vieţii este „să mori înainte de a muri” și să descoperi că nu există moarte. Eckhart Tolle
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Suntem prinși de lucrurile de care fugim. Sam Keen
Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm. Victor Hugo
Dacă ești deprimat, trăiești în trecut. Dacă ești nerăbdător, trăiești în viitor. Dacă ești împăcat,
trăiești în prezent. Lao Tze
Am observat că până şi cei care spun că totul este predestinat şi că nu putem schimba nimic se uită
în stânga şi-n dreapta înainte să treacă strada. Stephen Hawking
Viaţa ce nu o trăiești e o boală serioasă de la care se poate muri. Carl Gustav Jung
Dacă ai vreodată nevoie de o mână de ajutor, vei găsi una la capătul braţului tău. Pe măsură ce
crești, vei descoperi că ai două mâini - una pentru a te ajuta pe tine, cealaltă pentru a-i ajuta pe
ceilalţi. Audrey Hepburn
Omul nu este unic doar pentru că se îndeletnicește cu știinţa și cu arta deopotrivă, ci este unic
pentru că știinţa și arta sunt în egală măsură expresii ale minunatei plasticităţi a minţii sale. Jacob
Bronowski
Trebuie să ne golim de preaplinul Eu ca să mai intre în noi un pic de Dumnezeu. Petre Ţutea
Educaţia nu e despre cât de mult ai memorat sau cât știi. E capacitatea de a face diferenţa între
ceea ce știi și ceea ce nu știi. Anatole France
Poţi să observi doar ceea ce nu ești. Ceea ce ești, poţi doar să fii. Elio D’anna
În vremea înșelăciunii universale, a spune adevărul este un act revoluţionar. George Orwell
Fericirea se naște numai din înţelegere. Fericirea nu se pierde, nu se câștigă, ea doar există. Teodor
Mazilu
Viaţa e ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ţi păstra echilibrul trebuie să continui să mergi înainte.
Albert Einstein
Este o diferenţă uriașă între a avea realizări pentru a fi fericit și a avea realizări fiind fericit. Tony
Robbins
Cel mai puternic imbold în ascensiunea omului îl reprezintă plăcerea pe care i-o procură abilităţile
sale. Jacob Bronowski
Găsesc speranţa în cele mai întunecoase lucruri şi mă concentrez pe cele mai luminoase. Eu nu judec
universul. Dalai Lama
Felul în care dai preţuiește mai mult decât ceea ce dai. Pierre Corneille
Puţine lucruri pot ajuta un individ mai mult decât a i se da o responsabilitate și de a-i spune că ai
încredere în el. Booker T. Washington
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Momentul cel mai potrivit pentru a influenţa caracterul unui copil este cu aproximativ 100 de ani
înainte de a se naște. William R. Inge
Întotdeauna fă totul cât poţi de bine. Ce plantezi acum, vei culege mai târziu. Og Mandino
Ceea ce contează pentru o căsătorie fericită nu e atât compatibilitatea cât, mai ales, cum relaţionez
cu incompatibilitatea. Eduard Fartan
Ziua în care te oprești din cursă este ziua în care ai câștigat cursa. Bob Marley
Orice relaţie reprezintă o reflexie a legăturii care există între tine şi propria ta fiinţă. Deepak Chopra
Fericirea sau nefericirea oamenilor este in mare parte opera lor. John Locke
Sufletul pereche nu este o persoană care vine în viaţa ta și te iubește așa cum ai vrea tu, ci o
persoană care te iubește așa cum ai nevoie să fii iubit. Terra Wolfe
Misterul existenţei umane constă nu numai în a rămâne în viaţă, ci de a găsi ceva pentru care merită
să trăiești. Dostoievski
Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta judecata de apoi, ea are loc în fiecare zi. Albert Camus
Ceea ce cauţi te caută pe tine. Rumi
Dacă dintr-un oarecare motiv un om se implică prea mult în lumea altui om, aceasta înseamnă un
singur lucru: el nu are propria lui lume. Mihail Labkovsky (psiholog)
Să trăiești fără să îţi asumi responsabilitatea este egal cu a exersa libertatea după gratii. Cătălin
Bolohan
Fii încăpăţânat, pentru că trebuie să te gândești la oamenii care vor beneficia de ceea ce tu știi.
Mahatma Ghandi
Uneori viaţa îi desparte pe doi oameni doar pentru ca ei să înţeleagă cât de importanţi sunt unul
pentru celălalt. Paulo Coelho
Pentru o viaţă mai plăcută, pentru o viaţă mai veselă, trebuie să fii flexibil. Trebuie să-ţi amintești
că libertatea este cea mai înaltă valoare și că, în cazul în care dragostea nu-ţi acordă libertate, atunci
nu este dragoste. Osho
Am fost TU de mii de ori. Vei fi EU o dată pentru totdeauna. Elio D’Anna, Tehnologia Visătorului
Per aspera ad astra - Pe căi anevoioase se ajunge la stele. Seneca
Nu există un „eu” care să fie caracterizat de continuitate în timpul vieţii noastre, întrucât suferim
schimbări atât la nivel de înfăţișare, cât și la nivel de gândire. David Hume
Viaţa e ceea ce ţi se întâmplă în timp ce ești ocupat să faci alte planuri. John Lennon
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Istoria își bate joc de cei care nu o cunosc, repetându-se. Nicolae Iorga
Dacă fiecare om ar înceta să-și mai deturneze viaţa de la scopul pentru care a primit-o, omenirea
toată ar cunoaște fericirea. Ioana Grosu
Nu cred în presentimente, dar mi-am pierdut de mult credinţa în necredinţele mele. Romain Gary în
Clar de femeie
Românilor, nu vă mai alegeţi conducători care nu-și iubesc ţara! Petre Ţuțea
Știi că te-ai maturizat când devii cel ce te încearcă. Cătălin Bolohan
Nu este niciodată prea târziu să fii ceea ce ai fi putut să fii. George Eliot
Doamne, ajută-mă să cred! Eugene Ionesco
Cu fiecare respiraţie ai două alternative: fie te conectezi cu sufletul tău, fie te lupţi cu îndoiala. Rumi
Alegerea, și nu șansa, e cea care ne determină destinul. Frank Delano Roosevelt
Este păcat doar atunci când nu te bucuri de viaţă. Osho
Poate că, până învăţăm să ne iubim unii pe alţii, putem învăţa să ne respectăm unii pe alţii pentru
cine suntem: fiinţe umane care trăim împreună pe aici. Romeo Crețu
Speranţa este ca un drum de ţară; nu a existat niciun drum la început, dar când oamenii au mers pe
el, drumul a devenit realitate. Lin Yutang
Nu poţi zbura cu Vulturii dacă vei continua să scurmi în pământ cu păsările de curte. Zig Ziglar
Viaţa este o scurtă absenţă între două inexistenţe. Nichita Stănescu
Uneori, cea mai dificilă parte a călătoriei este convingerea că merită să o faci. Glenn Beck
Oamenii nu vor să renunţe la moarte ca să trăiască. Romeo Crețu
Priviţi omul ca o mină bogată în pietre preţioase de valoare inestimabilă; numai educaţia îl poate
face să-și dezvăluie comorile de care să beneficieze omenirea. Din înțelepciunea orientală
Există întotdeauna și o altă cale. Întotdeauna. Mike Dooley
Oamenii slabi vorbesc, oamenii puternici acţionează. Sonia Urs
Nu mă interesează să fiu cel mai bogat om din cimitir. Pentru mine contează mai mult să mă duc la
culcare seara și să pot spune că am făcut ceva minunat. Steve Jobs
Timpul există pentru ca lucrurile să nu se întâmple în acelaşi timp. Albert Einstein
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Recunoștinţa este abilitatea de a experimenta viaţa ca un dar. Te eliberează din închisoarea
preocupării de sine. John Ortberg
Nimic nu se pierde, totul se transformă. Antoine Laurent de Lavoisier
Pot trăi două luni de pe urma unui compliment bun. Mark Twain
Nici unul dintre noi nu pleacă de aici în viaţă. Așa că, vă rog să vă gândiţi. Mâncaţi ce vă place.
Umblaţi prin soare. Săriţi în valurile mării. Spuneţi adevărul din inima voastră. Fiţi prostuţi. Fiţi buni.
Fiţi copii. Faceţi lucruri ciudate. Iubiţi. Iertaţi. Bucuraţi-vă de viaţă. Nu este timp pentru nimic
altceva. Keanu Reeves
În tine există puterea de a face lucruri despre care nici nu ai visat că sunt posibile. Ai acces la această
putere imediat cum îţi schimbi convingerile. Maxwell Maltz
Lumea este o reflectare a trăirilor tale interioare. Elio D’Anna
Viaţa nu este despre a te găsi pe tine însuţi. Viaţa este despre a te crea pe tine însuţi. George Bernard
Shaw
Să nu vezi în dușmanul tău decât un prieten rătăcit. Pitagora
Nu mă enervează că nu am bani în buzunar. Mă enervează că nu găsesc soluţii să fac bani. Ruxandra
Teodorescu
Poate că după moarte nu mai contează nimic. Dar până atunci, totul contează. Romeo Crețu
Satisfacţia nu rezultă din posesia unui anumit număr de lucruri bune, ea este o stare a sufletului,
care ştie să fie mulţumit şi recunoscător. Timur Rasulov, Închinarea din întuneric
Nu orice lucru are un nume. Unele lucruri ne duc într-o lume dincolo de cuvinte. Aleksandr Soljenițîn
Ai grijă cu ce îţi uzi visele. Dacă le uzi cu îngrijorare şi frică, vei produce buruieni care vor sufoca
viaţa din visele tale. Udă-le cu optimism şi soluţii şi vei cultiva succesul. Să fii mereu în căutare de
căi pentru a transforma problemele în oportunităţi pentru succes. Să fii mereu în căutare de
modalităţi pentru a-ţi hrăni visul tău. Lao Tse
Prin conştientizarea propriului potenţial şi încrederea în propriile tale abilităţi, poţi construi o lume
mai bună. Dalai Lama
Viaţa nu-i Viaţă fără Viaţă! Tyga (clasa a XII a U Brănești)
Este absurd ca un om să îi conducă pe alţii în condiţiile în care nu se poate conduce pe sine. Proverb
latin
Adevărata frică a oamenilor este frica de Viaţă, nu de moarte. Ne e frică să trăim cu adevărat. Erika
Mureșan
Intenţiile tale sunt determinate de acea fărâmă de divinitate ce-o purtăm cu toţii în noi. Khalil Gibran
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Există un soare în interiorul fiecărui om. Rumi
Toţi oamenii își pot depăși condiţia și pot dobândi succesul dacă sunt pasionaţi și dedicaţi cauzei
lor. Nelson Mandela
Smerenia nu înseamnă să gândeşti cu inferioritate despre tine, ci să te gândeşti mai puţin la tine.
Rich Warren
Cea dintâi condiţie a fericirii este liniştea sufletului. Nicolae Iorga
Omul este precum o cărămidă; atunci când se arde, devine tare. George Bernard Shaw
Bucură-te de ce ești astăzi, nu condamna ce ai fost ieri și visează la ce poţi fi mâine. Neale Donald
Walsch
Când vezi cu ochii închiși, vezi tot lumea din afară, dar pe interior. Octav Bibere
Cine își face cu sfinţenie frumoasa sa meserie este cu siguranţă un intelectual. Antonio Gramsci
Trebuie să rup o bucată din mine ca să trăiască restul. Victor Dorin Cozlean
Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine, smerit în tine. Părintele Arsenie Papacioc
Singurătatea înseamnă să fii singur și să nu îţi placă. E un sentiment. Solitudinea înseamnă să fii
singur și mulţumit. Este o alegere. Aytekin Tank
Oamenii sunt păsări cu aripile crescute înlăuntru. Nichita Stănescu
Dacă îi permiţi, trecutul îţi va dirija viitorul. Chuck Palahniuk
Rana este locul prin care intră Lumina în tine. Rumi
Femeia ne invită întotdeauna s-o privim așa cum vrea ea. Mircea Eliade
Calculatoarele sunt pentru răspunsuri... Oamenii sunt pentru întrebări... Un calculator este deștept
la început, dar prost în final, pentru că nu adresează întrebări... Aytekin Tank
Când deşteptul face pe prostul, are haz, dar când prostul face pe deşteptul, are consecinţe. Tudor
Mușatescu
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