Când dăruim cu bucurie și primim cu recunoștință, toată lumea este binecuvântată. Maya Angelou
Omul care nu citește nicio carte bună nu are niciun avantaj față de cel care nu poate să le citească.
Mark Twain
Fă-i Universului o favoare: nu-ți ascunde Magia! Autor necunoscut
Nu există o agonie mai mare decât să ții în tine o poveste nespusă. Maya Angelou
Când un tânăr crește frumos, iese parcă din strâmbătate o întreagă lume. Constantin Noica
Dacă nu simt Viața, simt că nu mai trăiesc! Romeo Crețu
Oamenii nu își mai dau seama de bucuria de a trăi, pentru că nici nu mai știu să privească minunile
Naturii. Constantin Brâncuși
După nu tocmai umila mea părere, cuvintele sunt cea mai bogată sursă de magie pe care o avem,
care poate provoca și vindeca răni, deopotrivă. Replică din Harry Potter
Nu te compara cu nimeni din lume. Dacă o faci, te jignești pe tine. Bill Gates
Când ți-ai ales o stea, cu greu îți mai iei ochii de la ea. Leonardo da Vinci
Responsabilitatea necesită alegere. Alegerea implică libertate. John Wihtmore
Orice formă de salvare a cuiva e un strigăt de ajutor pentru noi. Romeo Crețu
Să nu-i compătimești pe cei morți. Compătimește-i pe cei vii. Și mai ales pe cei care trăiesc fără iubire.
Replică din Harry Potter
Ceea ce ești îmi răsună atât de tare în ureche, încât nu pot auzi ceea ce-mi spui. Emerson
Cei care au răbdare pot face mătase din frunze și miere din petale de trandafiri. Ali Șir Nevai
Viața este minunată dacă nu te temi de ea. Charlie Chaplin
Lasă lumea să te cunoască aşa cum eşti, nu cum crezi că ar trebui să fii, pentru că, mai devreme sau
mai târziu, dacă te dai drept altcineva, vei uita la un moment dat să-ți mai joci rolul, şi atunci ce vei
mai face? Fanny Brice
Omul nu ajunge niciodată atât de bătrân încât să nu poată face încă o prostie. Woody Allen
Libertatea nu constă în faptul că oamenii pot face tot ce doresc, ci în faptul că ei nu trebuie să facă
ce nu doresc. Jean Jacques Rousseau
Munca de a ne înțelege propriile vieți este un proiect care durează o viață întreagă. Nu terminăm
niciodată cu adevărat pentru că Viața urcă și coboară, iar schimbarea este inevitabilă. Madeline
Levine
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Dacă nu schimbăm direcția, suntem condamnați să ajungem exact în locul înspre care ne îndreptăm.
Lao Tzu
Singurul mod de a obține ce e mai bun dintr-o ceartă este să o eviți. Dale Carnegie
Simplitatea nu este un țel în artă, dar ajungi fără voie la ea pe măsură ce te apropii de sensul real al
lucrurilor. Constantin Brâncuși
Normalitatea este un drum pavat; confortabil de mers pe el, dar nu cresc flori. Vincent van Gogh
Dansează ca şi cum nu te vede nimeni; iubeşte ca şi cum nu ai fost niciodată rănit; cântă ca şi cum
nu te-ar auzi nimeni; trăieşte ca şi cum ai fi singurul om de pe pământ. Mark Twain
Libertatea înseamnă să fii capabil de acțiuni motivate exclusiv de iubire. Rudolf Steiner
Viața însăși este cea mai bună poveste. Hans Christian Andersen
Teoria fără practică ne omoară. Romeo Crețu
Simplitatea este sofisticarea supremă. Leonardo da Vinci
A te mândri cu relațiile tale înseamnă a recunoaște cât valorezi fără ele. Emil Cioran
Țintește spre Lună. Chiar dacă nu reușești, măcar vei fi printre stele. Les Brown
Orice lucru e mai bun decât o Viață fără scop. Replică din filmul „Cronicile Casterilor: a 16-a lună”
Nimic nu poate înfrumuseța chipul nostru, alurele și manierele noastre ca dorința de a răspândi în
jurul nostru bucuria. Ralph Waldo Emerson
Întreabă-te întotdeauna: ce-mi scapă? Și ascultă răspunsul. Strauss Zelnick
Viitorul aparține celor care cred în frumusețea propriilor vise. Eleanor Roosevelt
Hai să fie și oleacă rău, ca să nu fie chiar totul bine. Culeasă de Alina Andreea Preda
Dacă ataci replica unui prost, rişti să te trezeşti cu prostul întreg în discuție. Nicolae Iorga
Iubirea nu e un târg: te iubesc pentru că mă iubești. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că
te iubesc. Liviu Rebreanu
Ce înseamnă o educație bună? O educație bună este capacitatea de a suporta educația proastă a
altora. Keanu Reeves
Cine știe, face; cine nu știe, conduce; iar cine nu face și nici nu conduce îi învață pe ceilalți ce ar fi de
făcut și cum trebuie să conducă. Murphy
Primăvara e modul în care natura ne spune „Să înceapă petrecerea!”. Robin Williams
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Fii realist, dorește-ți mereu imposibilul. Paulo Coelho
Înțelepciunea nu este niciodată violentă. Acolo unde domnește înțelepciunea, nu există conflict
între gândire și simțire. Carl Gustav Jung
Omul fericit e acela care stăpânește și munca, și dragostea. Sigmund Freud
Cum aș putea să pătrund în sufletul tău? Cu sufletul tău! Nichita Stănescu
Mama, ideal de femeie, fermecător şi venerat. Lev Tolstoi
Nimeni nu poate crea lucruri mărețe dacă nu este complet sincer cu el însuși. James Russell Lowell
Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai
putea deveni. Charles Dickens
Gândește independent și fii lipsit de prejudecăți cu totul. Ray Dalio
Trăiți în centrul Vieții, nu în șanțul vieții altora. Lidia Fecioru
Iadul există doar pentru cei care se tem de el. Fabrizio de Andre
Peștera în care ți-e frică să intri ascunde comoara pe care o cauți. Joseph Campbell
Să muncim din greu pentru ceva de care nu ne pasă se cheamă stres. Să muncim din greu pentru
ceva ce iubim se cheamă pasiune. Simon Sinek
Toți ne gândim să schimbăm lumea, dar nimeni nu se gândește să se schimbe pe sine. Lev Tolstoi
Orice iubire e datoare să se apropie cu reverență de sufletul spre care se îndreaptă. Nicolae Iorga
Conștientizarea este descoperirea șlefuită. Ioana Grosu
Oamenilor le place să contabilizeze numai necazurile; nu iau în calcul și propria fericire. Dostoievski
Viața distruge tot ce este de prisos până când rămâne doar ce este cu adevărat important. Bert
Hellinger
Primești ce tolerezi. Tony Robbins
Nu știi cine îți este prieten și cine îți este dușman până nu se sparge gheața de sub tine. Proverb din
Groenlanda
Realitatea nu poate contrazice convingerile mele. Romeo Crețu
Viața nu-ți dă pace până nu încetezi să te învinovățești pe tine însuți și să accepți totul. Bert Hellinger
Schimbarea începe cu persoana care își dorește schimbarea. Marilee Adams

Maxima Zilei 2021

Există o singură cale pentru a face timpul să lucreze pentru tine, nu împotriva ta, și aceasta este
Răbdarea. Jim Rohn
Când moare un om în vârstă este ca atunci când arde o bibliotecă. Proverb african
Viața îți permite să cazi iar și iar, până când decizi să înveți lecția. Bert Hellinger
Totul e simplu, atât de simplu, încât devine de neînțeles. Nichita Stănescu
Acele cărți sunt bune, care ne fac sa gândim dincolo de ele. Mircea Miclea
Lucrurile de mare însemnătate nu trebuie niciodată lăsate în voia lucrurilor neînsemnate. Goethe
Coboară în inimă și fii blând cu tine, fii delicat cu ce găsești acolo și întoarce-te de câte ori simți
nevoia. Dăruiește celor din jur ceea ce ți-ar plăcea ție să primești. Hrisostom Filipescu
Cea mai importantă decizie pe care o vei lua vreodată este aceea de a fi într-o stare de bună
dispoziție. Voltaire
Unele dintre cele mai mari daruri ale noastre vin ambalate în șmirghel. Lisa Nichols
A ști să taci este o virtute mai mare decât a ști să vorbești. Sfântul Ambrozie
Adeseori, când te afli la sfârșitul unui lucru, ești la începutul altuia diferit. Fred Rogers
Unii trăiesc ca să uite, alții uită ca să poată trăi. Nicolae Iorga
Viața te scoate de pe drum și te duce într-o răscruce, până când încetezi să vrei să controlezi totul
și ajungi să curgi ca un râu. Bert Hellinger
Două virtuți ar trebui să nu le pierdem niciodată: curajul de a ne înfrunta propriile slăbiciuni și
puterea de a ne trăi propriile emoții. Michelangelo
Nimeni nu e destul de inteligent ca să poată convinge pe un prost că e prost. La Fontaine
Cunoașterea nu se bazează doar pe adevăr, ci și pe eroare. Carl Gustav Jung
Linia dreaptă e drumul cel mai scurt între două puncte și cel mai lung între două suflete. Nicolae
Iorga
Confidentul este o persoană cu care poți discuta lucruri pe care nu îndrăznești să le discuți nici măcar
cu tine însuți. Romeo Crețu
Iubește-te ca și cum Viața ta ar depinde de asta. Pentru că așa și este. Anita Moorjani
Pentru a obține întreaga valoare a bucuriei trebuie să ai pe cineva cu care să o împărtășești. Mark
Twain
Când nu mai putem schimba o situație, trebuie să ne schimbăm noi. Victor Frankl
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Mâinile care ajută sunt mai sfinte decât gurile care se roagă. Sai Baba
Secretul vieții: existența și manifestarea ei în toate formele posibile. Romeo Crețu
După depresiune urmează ascensiune. Viorel Pletea
Viziunea ta va fi clară doar atunci când te vei putea uita în inima ta. Les Brown
O simplă părere despre tine însuți îți poate influența o mare parte din Viață. Carol S. Dweck
Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergeți împreună. Proverb
african
Drumul pe care mergi îți dictează destinul, nu destinul îți dictează drumul pe care mergi. Apoorve
Dubey
Omul crede mai repede ceea ce vrea să fie adevărat. Francis Bacon
Viața râde de tine de multe și multe ori, până când nu mai iei totul atât de în serios și poți râde de
tine. Bert Hellinger
Niciodată nu contează nivelul problemei; ceea ce contează este nivelul tău. Harv Eker
Cei mai mulți bătrâni nu știu să întrebuințeze tinerețea ce le-a rămas. Nicolae Iorga
Inteligența este aroganță educată. Aristotel
Valorezi atât cât te apreciezi. Francois Rabelais
Este chiar ușor să muți munții din loc odată ce te-ai decis să muți munții din loc. Lisa Nichols
Au parte de succes cei care muncesc până le sar capacele și nu se dau niciodată bătuți. Bono, solist
U2
Dă pace și dă-ți pace! Tocmai acest lucru te va face să fii un om puternic și liber. Iubește Viața și
trăiește cum găsești de cuviință să o faci, dar nefăcând rău nimănui. Zâmbește și zâmbește-ți! Ma
Ananda Moyi
Întrebările sunt creatoare de posibilități. Romeo Crețu
Toți oamenii mari au fost mai întâi copii (dar puțini dintre ei își mai aduc aminte). Antoine de Saint
Exupery
Frica e înțeleaptă, nu rușinoasă, în fața pericolului. Replică din filmul „Sherlock Holmes”
Nu mă mulțumesc să folosesc toate visurile pe care le am, ci și pe toate cele pe care le pot
împrumuta. Woodrow Wilson
Amintește-ți că trebuie să-ți petreci toată Viața cu tine însuți/însăți. Autor necunoscut
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Curioșii nu mor repede, cum se spune, ci au o Viață foarte interesantă. Romeo Crețu
Nu poți avea niciodată suficient din lucrurile de care nu ai nevoie, pentru că ceea ce nu ai nevoie nu
te va satisface. Dallin H. Oaks
Dacă nu-ți convine ceva, schimbă acel lucru. Dacă nu-l poți schimba, schimbă modul în care te
gândești la lucrul respectiv. Mary Engelbreit
Cel mai rapid mod de a face lucrurile pe care tu crezi că nu le poți face este să te înconjori de oameni
care fac deja asta. Scott Dinsmore
Dragostea face înger pe cel hrănit și crescut de ea. Sfântul Ioan Gură de Aur
Nu căderea te ucide, ci aterizarea. Replică din filmul „Sherlock Holmes”
Înainte de a vindeca pe cineva, întreabă-l dacă este dispus să renunțe la lucrurile care l-au
îmbolnăvit. Hipocrate
Ceea ce gura se deprinde să spună, inima se obișnuiește să creadă. Charles Baudelaire
Dacă te cerți și te contrazici, poți să obții o victorie, însă va fi una deșartă, pentru că nu vei câștiga
niciodată bunăvoința oponentului. Ben Franklin
Dacă mă păcălești o dată, să-ți fie rușine; dacă mă păcălești de două ori, să-mi fie rușine. Proverb
indian
Dacă nu faci ceea ce nu poți face, este în regulă. Dar dacă nu faci ceea ce poți face, Viața ta este o
tragedie. Sadhguru
Cine este fericit în singurătate, este fie fiară sălbatică, fie un Dumnezeu. Aristotel
Lasă întâmplarea să se-ntâmple. Bogdan Burtea
Dacă cineva nu a greșit niciodată, înseamnă că nu a încercat să facă nimic nou. Albert Einstein
Renunță să-ți mai otrăvești sufletul, zilele, semenii cu respirația nemulțumirilor tale și amintește-ți
mereu că „doar ochii răi nu văd nimic bun”. Proverb italian
Sunt o colecție de episoade de Viață despre cât pe ce să reușesc! Anne Saxton
Munca este cel mai bun antidot pentru supărare. Replică din filmul „Sherlock Holmes”
Cuvintele sunt precum frunzele. Acolo unde ele abundă, arareori mai găsești și roade împrejur.
Alexander Pope
Limbajul este important deoarece modelează felul în care gândim. Dov Seidman
Orice drum ai alege, urmează-l cu toată inima. Confucius
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Nu crede tot ce crezi. Dragoș Constantin Trancă
Universul rar se lasă pe tânjală. Replică din filmul „Sherlock Holmes”
În Viață nu primim ceea ce vrem, ci primim ceea ce suntem, ceea ce credem că suntem capabili să
primim. James Allen
Eu nu sunt ceea ce mi se întâmplă, eu sunt ceea ce aleg să devin. Carl Gustav Jung
Să nu te dai bătut/ă în fața oamenilor sau a întâmplărilor. Marie Curie
Ce este răbdarea? Să uiți că vrei, asta-i răbdarea. J. Wassermann
Dacă nu faci binele pe care îl știi, nu are rost să cunoști alt bine. Sfântul Marcu Ascetul
Dacă ai încredere în tine, inspiri încredere altora. Johann W. von Goethe
Deciziile noastre, mai mult decât abilitățile noastre, arată cu adevărat cine suntem. J. K. Rowling
E important să fii fericit cu tine. Nu contează cum arăți pe dinafară, ci contează cum ești pe
dinăuntru. Julia Roberts
Ce te doare cel mai tare când cineva îți spune ceva despre tine: că e adevărat sau că e fals? Romeo
Crețu
Prezentul să-l trăiești cu învățăturile din trecut și cu visurile din viitor. Paulo Coelho
Când grăbești procesul, distrugi progresul. Romeo Crețu
Când vei fi mulțumit să fii pur și simplu tu însuți și să nu te compari cu ceilalți, toți te vor respecta.
Lao Tse
Cred în Dumnezeu așa cum cred în soare, nu pentru că îl pot vedea, ci pentru că, datorită lui, toate
lucrurile se pot vedea. C. S. Lewis
Fiecare afacere are potențialul de a schimba lumea în bine. Romeo Crețu
Semnificația generează motivația. Romeo Crețu
Atunci când sfătuiești pe cineva, ar trebui să pară că îi amintești de ceva ce a uitat, nu de lumina pe
care nu a putut să o vadă. Baltasar Gracian
E minunat să ai puterea unui gigant... dar e tiranic s-o folosești ca un gigant. William Shakespeare
Pe măsură ce ne vindecăm devenim vindecători pentru alții, iar făcând astfel vindecăm planeta. Nu
există muncă mai sacră decât aceasta! Autor necunoscut
Viața te chinuie până când renunți la capricii și istericale și îți apreciezi respirația. Bert Hellinger
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Unele lucruri pe lumea aceasta, folosite în doze potrivite, sunt forme de a hrăni cumpătat Umbrele,
pentru ca acestea să rămână ceea ce sunt: Umbre. Romeo Crețu
Singura persoană cu care trebuie să te compari ești tu, cel din trecut. Și singura persoană pe care
trebuie să o întreci ești tu, cel din prezent. Sigmund Freud
Nu confunda niciodată o singură greșeală cu o greșeală finală. F. Scott Fitzgerald
Există timp destul pentru cei care îl folosesc. Leonardo da Vinci
Viața te rupe în câte părți sunt necesare, pentru ca lumina să te pătrundă. Bert Hellinger
Nu poți evita să îmbătrânești, dar nu trebuie neapărat să fii bătrân. George Burns
Dacă privești lucrurile pe termen scurt, uneori nu găsești niciun motiv pentru a face anumite lucruri.
Dar dacă privești lucrurile pe termen lung, integrate într-o perspectivă, totul capătă sens și rost.
Romeo Crețu
Cel ce zâmbește in loc să urle, este întotdeauna cel mai puternic. Proverb japonez
Credința este o pasăre care simte lumina și cântă în timp ce zorii sunt încă întunecați. Rabindranath
Tagore
Trebuie să-i învățăm pe copiii noștri că o mașină nu este un simbol al succesului, iar mersul pe jos nu
este egal cu sărăcia. Robert de Niro
Problemele sunt comune, iar oamenii sunt unici. Medeea Rusu
Vei face tot felul de greșeli, dar atâta timp cât ești generos, cinstit și pasionat, nu poți să distrugi
lumea. Nici măcar nu vei reuși s-o tulburi. Winston Churchill
Viața se aseamănă cu o spirală; nu știm în ce direcție este ținta ei, dar trebuie să mergem în direcția
pe care o credem cea justă. Constantin Brâncuși
De la un om mare ai întotdeauna de învățat, chiar și când tace. Seneca
Închide ochii. Îndrăgostește-te! Rămâi acolo! Rumi
Beția este o nebunie voluntară. Seneca
Nu poți atinge o vârstă înaintată mergând pe drumul altcuiva. Obiceiurile mele îmi protejează viața
mea, dar o pot distruge pe a ta. Mark Twain
Fericirea ta nu depinde de ceilalți. Don Miguel de Ruiz
Se spune că nu există oameni pe care îi urăști din suflet, ci doar oameni pe care nu ai pentru ce să-i
iubești. Lidia Fecioru
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Viața trimite fulgere și furtuni, ca să te trezească. Bert Hellinger
Poate că pentru lume ești o singură persoană, dar pentru o singură persoană ești întreaga lume.
Gabriel Garcia Marquez
Oamenii vor să schimbe totul, dar, în același timp, ar dori ca totul să rămână la fel. Paulo Coelho
Există un scop în toate lucrurile. Pentru a ajunge acolo, trebuie să te desparți de egoism. Constantin
Brâncuși
Ce faci? Fac nimic. Horia Pîrgă
Viața te ridiculizează până când devii nimic, nimeni, pentru că atunci devii totul. Bert Hellinger
De nevoie, a început să-mi placă! Cristina Bărănescu
Cine caută un prieten fără defecte va rămâne singur. Proverb arab
Opiniile sunt libere, nu și obligatorii. Constantin Brâncuși
Am multe probleme în Viața mea, dar buzele mele nu știu asta. Ele zâmbesc întotdeauna. Charlie
Chaplin
Fără școală să nu aștepte nimeni nici părinți buni, nici fii buni, și prin urmare nici stat bine organizat
și bine cârmuit și păstorit. Ion Heliade Rădulescu
Cine caută adevărul își asumă riscul de a-l găsi. Isabel Allende
De ce să te opui schimbării când ea este sursa principală a progresului? Robin Sharma
Lumea pe care am creat-o este un proces al gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fără a ne
schimba gândirea. Albert Einstein
Cea mai bună parte din viața unui om constă din faptele lui mici, nenumite, neamintite de bunătate
și dragoste. William Wordsworth
Viața se confruntă cu voi, rebelii, până când încetați să încercați să o controlați. Bert Hellinger
Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de disprețuit. Albert Camus
Peste un an o să îți dorești să fi pornit astăzi. Karen Lamb
A-ți regreta experiențele e ca și cum ai înceta să mai evoluezi. Oscar Wilde
Bolile sunt cu miile, iar cauza este una singură: insuficientă iubire de Dumnezeu. Valeriu Popa
Vorba sună, fapta tună! Starețul Iachint Unciuleac
Împotriva prostiei zeii înșiși luptă în zadar. Friedrich von Schiller
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Marele scop al educației nu e cunoașterea, ci acțiunea. Herbert Spencer
Durerea este temporară. Renunțarea este veșnică. Lance Armstrong
Eu nu cunosc 8 miliarde de oameni, eu abia mă cunosc pe mine. Ioana Săftoiu
Să studiezi și să nu gândești e o pierdere. Să gândești și să nu studiezi e periculos. Confucius
Oricine poate face față unei situații de criză. Viața de zi cu zi, în schimb, ne dă gata. Anton Cehov
Cuiul care iese din podea își merită un ciocan în cap. Proverb japonez
Piloții foarte buni își folosesc cunoștințele lor foarte bogate și experiența lor vastă pentru a evita
situațiile în care sunt nevoiți să-și folosească abilitățile de excepție. Regulă de aur în aviație Comandant Emil Dobrovolschi
Oamenii nu se opun schimbării, ci ideii de a fi schimbați. Peter Scholtes
Caută și păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieții tale. Marcel Proust
Eleganța este atunci când interiorul este la fel de frumos ca exteriorul. Coco Chanel
Adevărul e că, de îndată ce nu mai suntem nevoiți să ne îngrijim de Viața noastră, nu mai știm ce să
facem cu ea și o irosim cu totul. Andre Gide
Liderii din trecut știau ce directive să dea. Liderii viitorului vor ști ce întrebări să adreseze. Peter
Drucker
Un copil educat doar la școală este un copil needucat. George Santayana
Alungarea răului din lume nu este o treabă pentru Mesia, regi sau profeți. Este treaba fiecăruia
dintre noi. Replică din filmul „Povestea lui Dumnezeu”
Dacă suntem în direcția bună, trebuie doar să mergem înainte. Proverb budist
De-a lungul vieții, cele mai inutile emoții sunt sentimentul de vină pentru ceea ce s-a întâmplat și
teama pentru ceea ce s-ar putea întâmpla. Dr. Wayne Dyer
Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat. Burrhus Frederic
Skinner
Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică. Profesorul superior demonstrează. Marele
profesor inspiră. William Arthur Ward
Pământul e sursa vieții, nu o simplă resursă. Replică din filmul „Povestea lui Dumnezeu”
Ascultă, zâmbește, aprobă, apoi fă ce ai vrut să faci oricum. Robert Downey Jr.
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Fiecare moare așa cum trăiește. Ioana Tudorache, străbunica lui Cătălin Bolohan
Cel ce nu este mulțumit cu ceea ce are nu va fi mulțumit nici cu ceea ce i-ar plăcea să aibă. Socrate
Să-ți faci griji e ca și cum ai plăti o datorie pe care nu o ai. Mark Twain
Conflictul este supa alchimică care transformă emoția brută și instinctul în aur pur. Harville Hendrix
Este mai mult decât știință în această Viață. Romeo Crețu
Exemplul impresionează mai mult decât amenințarea. Pierre Corneille
Fericirea nu înseamnă să ai ceea ce vrei, ci să vrei ceea ce ai. Hyman Schachtel
Copiii încep prin a-și adora părinții. După o vreme îi judecă și sfârșesc prin a-i ierta. Oscar Wilde
Azi este ziua perfectă să te comporți ca cel care vrei să devii. Robin Sharma
Perlele nu se află pe malul oceanului. Dacă vrei una, trebuie să te scufunzi după ea. Proverb
chinezesc
Pentru a iubi cine ești, nu poți urî experiențele care te-au modelat. Autor necunoscut
Să simți venerația înseamnă să-ți găsești locul în Univers. Keltner
Nu pot exista lucruri, oricât de îndepărtate, la care să nu ajungem, și oricât de ascunse, pe care să
nu le descoperim. Descartes
Indiferent cât de greu a fost trecutul, poți oricând să începi din nou. Buddha
În Viața aceasta mereu există o scurtătură și o „lungătură”. De noi depinde ce variantă alegem.
Cristiana Nectaria Lupșa și Carmen Trufaș
Este nevoie de un întreg sat ca să educi un copil. Proverb african
Fericirea este o alegere. Eddie Jaku
Prietenii rămân prieteni. Cei care nu rămân, înseamnă că n-au fost. În trei feluri se păstrează un
prieten: a-l onora în prezență, a-l lăuda în absență și a-l ajuta la nevoie. Autor necunoscut
Dacă tu nu-ți faci timp pentru tine, nu o să-ți facă nimeni timp pentru tine. Romeo Crețu
Eșecurile generației mele sunt oportunități pentru generația ta. Replică din filmul „Cei 4 magnifici”
Voința inimii dă aripi picioarelor. Proverb românesc
Oricine știe ce ajutor să ceară, are cele mai mari șanse să primească. Mihai Cazan
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Atenția e necesară în toate. Chiar și în plăceri. Ai văzut ceva în viață care să poată fi bine realizat în
mod neglijent? Epictet
Renunță la comparații și poți să te bucuri de Viață la maxim. Osho
Dă-i unui om sănătate și un țel de urmat și nu se va opri nicio clipă să se intrebe dacă este fericit sau
nu. George Bernard Shaw
Patriotismul este o dragoste discretă pentru țară, o disponibilitate de a-ți da oricând viața pentru
ea și de a nu mărturisi acest sentiment. Găsesc că afișarea patriotismului este indecentă. Un om
care simte dragostea pentru țară, un om care este decis ca în interesul țării să-și sacrifice propria
existență, nu are să se bată pe piept cu sentimentul acesta. Corneliu Coposu
Viața îți va oferi orice experiență îți este mai de folos ca să evoluezi. Eckhart Tolle
Dialogul nostru interior poate fi cel mai bun prieten sau cel mai periculos dușman al nostru. Romeo
Crețu
Întotdeauna sunt mai multe posibilități decât credem noi că sunt. Întotdeauna. Romeo Crețu
Eu nu mă supăr niciodată. Doar trag concluzii... Ce-i drept, uneori concluzia poate fi: cu acest om nu
mai vorbesc în următorii 100 de ani... Beatrice Vaisman
Frica aruncă o umbră ce se întinde mult dincolo de marginile ei, însă teama poate fi învinsă cu
speranță. Stuart și Linda MacFarlane
Nu lăsa zgomotul opiniilor altora să-ți acopere vocea interioară. Steve Jobs
Cei ce nu transformă nimic, nu devin nimic. Viața nu va fi servit împlinirii lor. Iar timpul curge pentru
ei asemenea unui pumn de nisip, pierzându-se. Antoine de Saint - Exupery
Cine nu se cunoaște, cine nu știe cine este, nu poate avea o înțelegere autentică pentru ceilalți.
Adevărata empatie față de un altul o poate avea numai cine și-a dezvoltat un sentiment de
compasiune pentru sine însuși. Franz Rupert
Omul să nu mănânce singur un lucru plăcut, să nu vegheze singur când ceilalți dorm, să nu
pornească singur la drum şi să nu chibzuiască singur la ceea ce trebuie să facă. Vasile Andru în
„Înțelepciune indiană”
Un copil poate oricând să-l învețe pe un adult trei lucruri: cum să fie mulțumit fără motiv, cum să nu
stea locului niciodată și cum să ceară cu insistență ceea ce își dorește. Paulo Coelho
Problemele importante ale lumii sunt rezultatul diferenței dintre modul în care funcționează natura
și modul în care gândesc oamenii. Gregory Bateson
Fii mulțumit de ceea ce faci și lasă-i pe ceilalți să spună ce vor. Pitagora
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