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Oamenii rezonabili încearcă să se adapteze la realitate, în timp ce oamenii nerezonabili 
încearcă să adapteze realitatea la ei înşişi. Anonim 
 
Dacă pui o întrebare la care nu aştepţi răspuns, să nu te miri dacă primeşti un răspuns la care 
nu te aştepţi. Anonim 
 
Nu există vânt favorabil decât pentru cei care ştiu în ce direcţie navighează. Anonim 
 
A dovedi că am dreptate ar însemna să fiu de acord cu faptul că s-ar putea să mă înşel. 
Beaumarchais 
 
NU există eşec, ci doar feed-back; cu ajutorul rezultatelor pe care le obţinem, putem verifica 
dacă facem ceea ce trebuie sau mai sunt necesare îmbunătăţiri ale acţiunilor noastre. 
 
Great people don’t equal Great teams.  
 
Succesul nu se măsoară prin ceea ce ai realizat, ci prin greutăţile pe care le-ai întâlnit şi prin 
curajul cu care ai continuat lupta împotriva şanselor covârşitoare. Orison Swett Marden    
 
Nu există circumstanţe, oricât de rele ar fi, din care un om înţelept să nu poată scoate ceva 
bun; nici circumstanţe, oricât de bune ar fi, pe care cel neînţelept să nu le folosească spre 
paguba lui.  Francois, Duce de Rochefoucald 
 
Trebuie să te bucuri de ceea ce faci. Cu pasiune, poţi depăşi orice handicap, regret sau durere 
şi să continui jocul pentru multă vreme.  Gordie Howe            
 
The pressure can crush you or turn you into the diamond version of yourself: hard and 
brilliant.   
 
Nu poţi descoperi noi oceane dacă nu ai curajul să te îndepărtezi până nu mai vezi ţărmul.  
Andre Gide 
 
Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se vor 
înmulţi la nesfârşit.  Franz Kafka 
 
Everyone is a potenţial winner. Some people are disguised as losers, don’t let their 
appearances fool you. 
 
Când anii se adaugă vieţii, dă viaţă anilor!  Jacques Salome 
 
Nu lăsa visele să piară, pentru că dacă visele mor, viaţa nu este decât o pasăre cu aripi rupte, 
care nu mai poate să zboare. Langston Hughes  
 
Fiinţele umane cele mai fericite nu posedă mare lucru, ele sunt.  G. Mallasz  
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Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici. David Lloyd 
George  
 
The real act of discovery consists not in finding new lands, but in seeing with new eyes. 
Marcel Proust 
 
Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti. Theodore 
Roosevelt  
 
Sunt două feluri de a-ţi trăi viaţa... Unul - de a crede că nu există miracole. Altul - de a crede că 
totul este un miracol.  Albert Einstein 
 
Oricât ar fi noaptea de lungă, tot vin odată zorile.  Nicolae Iorga 
 
Naşterea şi moartea nu pot fi remediate, dar ne putem bucura de ceea ce le desparte.   
Georges Santayana 
 
Singurul lucru de care trebuie să ne temem este însăşi Teama. Franklin Delano Roosevelt 
 
Criticul nepriceput se recunoaşte după felul în care începe să vorbească despre poet, în loc să 
discute despre poem. Ezra Loomis Pound   
 
Nu întrebaţi ce poate să facă ţara pentru voi, întrebaţi-vă ce puteţi face voi pentru ţară! John 
F. Kennedy   
 
Ce orizonturi se deschid în faţa celui care, în sfârşit, s-a hotărât, în mod serios, să moară!   
Milan Furst      
 
Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri. Aristotel   
 
Este mai uşor să cumperi o carte decât s-o citeşti şi mai uşor s-o citeşti decât s-o înţelegi!   
William Osler     
 
Forma poate fi mai importantă decât substanţa. Un sloi de gheaţă poate avea rol de lentilă şi 
să aprindă focul. George Iles  
 
Cu cât suntem mai puternici, cu atât ne facem mai mulţi duşmani. Din această cauză, trebuie 
să fim cei mai puternici. Karel Capek  
 
Cel care se pricepe nu vorbeşte; stăpânind erudiţia el tace. Lao Tzi  
 
Un arcaş bun atinge ţinta chiar înainte de a trage. Ch'Ao Pu-Che    
 
Cel care dimineaţă a învăţat preceptele înţelepciunii, seara poate muri împăcat. Confucius  
 
Cuget, deci exist. Rene Descartes        
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Cine învinge fără primejdie triumfă fără glorie. Pierre Corneille     
 
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat. Voltaire  
 
Şi virtutea este o artă. De aceea are două feluri de discipoli: cei care o practică şi cei care o 
admiră. Marie von Ebner-Eschenbach   
 
Imaginaţia este mai importantă decât erudiţia. Albert Einstein     
 
Nimeni nu-i poate învăţa pe alţii să se elibereze, dacă n-a început prin a se elibera pe sine.   
Mariano Picon Salas   
 
Nu există geniu fără un dram de nebunie. Aristotel      
 
Regii au mai multă nevoie de sfatul înţelepţilor, decât au aceştia nevoie de favoarea regilor.  
Muslah-al-Din Saadi   
 
Adevărul rezistă la izbituri. Nu se va sparge ca un balon de săpun, dacă îl atingi. Îl poţi lovi ca 
pe o minge de fotbal şi va rămâne la fel de rotund şi consistent ca la început. Oliver Wendell 
Holmes   
 
Întotdeauna trebuie să te dedici complet deoarece, dacă nu o faci, cineva, undeva se va 
dedica complet şi te va învinge când te va întâlni. Ed Macauley      
 
Priveşte mereu lumina soarelui  şi nu vei mai vedea umbrele. Helen Keller  
 
Ceea ce merită să fie făcut  merită să fie bine făcut. Nicolas Poussin                 
 
Dacă ştii să citeşti, fiecare om este o carte. E.William           
 
Exagerarea este adevărul care şi-a ieşit din fire. Kahlil Gibran   
 
A dovedi că am dreptate  ar însemna să fiu de acord  că s-ar putea să mă înşel. Beaumarchais 
 
Dacă nu ai succes din prima încercare, gândeşte-te măcar la câţi oameni ai făcut fericiţi.  H. 
Duane Black     
 
Când vezi un om bun,  încearcă să-l imiţi;  când vezi un om rău, analizează-te. Confucius  
 
Un om care are o părere prea bună despre el însuși este ca şi cel ce călătoreşte într-un balon. 
Toţi oamenii îi par mai mici decât sunt în realitate, dar, în acelaşi timp, toţi îl văd mai mic decât 
se crede el.  
 
Totul ar trebui să fie cât mai simplu cu putinţă, însă nu mai simplu de atât. Albert Einstein    
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Caută să devii un om mai bun şi asigură-te că ştii cine eşti tu înainte de a cunoaşte pe cineva  
şi a aştepta ca acea persoană  să ştie cine eşti. Gabriel José García Márquez  
 
Oamenii înţelepţi îşi pun încrederea în idei  şi nu în circumstanţe. Ralph Waldo Emerson 
 
Cea mai înaltă treaptă a înţelepciunii omeneşti este de a şti să îţi potriveşti caracterul 
împrejurărilor şi să fii liniştit în interior, în ciuda furtunilor exterioare. Daniel Defoe   
 
Este mai bine să fii pregătit pentru o ocazie pe care nu o vei avea decît să ai o ocazie şi să nu 
fii pregătit. 
 
Nu abandona ceea ce nu ştii să faci, ci combină cu ceea ce ştii să faci. John Wooden    
 
Fă tot ce poţi  cu ceea ce ai, acolo unde te afli. Theodore Roosevelt   
 
Aş da tot ce ştiu pentru jumătate din ce ignor. Descartes 
 
Treat people as if they were what they should be and you help them become what they are 
capable of becoming. Johan von Goethe   
 
Nimeni nu este în mod fundamental „rău”. Există o logică în spatele fiecărui comportament.  
Scopul esenţial al activităţii umane este obţinerea stării de fericire, dar există oameni care 
încearcă această fără să ştie clar ce tip de comportament le-ar fi mai folositor. 
 
Succesul înseamnă  să perseverezi  acolo unde ceilalţi renunţă. William Feather   
 
Pierzi toate încercările pe care nu le faci. Wayne Gratzky 
 
Am urcat munţi la care nu le-am văzut vârfurile, am străbătut deșerturi fierbinţi şi oceane fără 
sfârşit, însă din păcate nu am văzut roua din iarba din faţa casei mele.   
 
Cu pumnul strâns nu se poate da mâna cu cineva. Indira Gandhi  
 
Fiinţele umane cele mai fericite nu posedă mare lucru, ele sunt. G. Mallasz   
 
Când cineva nu înţelege o privire, cu atât mai mult nu va înţelege o lungă explicaţie. Proverb 
arab 
 
One already wet does not fear the rain. 
 
Adevărata înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţă. Socrate   
 
Cheia înţelepciunii este să pui tot timpul întrebări. Indoiala te face să te întrebi şi, întrebându-
te, ajungi la adevăr. Peter Abeharon   
 
Do not look where you fell but where you slipped. African proverb   
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Când vezi un uriaş, uită-te la el în direcţia soarelui;  aşa nu va părea ca umbra unui pigmeu.  
Von Hardenberg  
 
Oamenii au în ei toate resursele necesare, ceea ce trebuie schimbat  este doar modul de 
utilizare a acestora.  
 
Give man a fish and you feed him for a day teach him how to fish and you feed him for 
lifetime. Proverb chinezesc 
 
If you have knowledge let others light their candles with it. Winston Churchill   
 
Nu-ţi fie frică de opoziţie. Ţine minte că zmeul se ridică împotriva vântului, nu cu vântul.   
Hamilton W. Mabie     
 
E un principiu dovedit că trebuie să înveţi să asculţi pentru a şti să comanzi. De aceea, 
măiestria conducerii nu este un act, ci o deprindere. Aristotel      
 
Când te lupţi cu propria-ţi conştiinţa şi eşti învins, atunci ai câştigat.     
 
Dacă nu obţii răspunsul dorit făcând ceva, atunci încearcă altceva diferit, dar fă ceva!  
 
A true friend never gets în your way unless you happen to be going down.  Arnold H. Glasgow             
 
Să formezi o echipa este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi 
împreună este succesul. Henry Ford    
 
Efortul îşi arată roadele după ce o persoană refuză să se oprească. Napoleon Hill         
 
Obstacolele, asemenea animalelor sălbatice, sunt laşe, dar te vor păcăli dacă vor putea. Dacă 
vor vedea că te temi de ele, se vor arunca asupra ta; dacă le vei privi drept în ochi, vor 
dispărea din faţa ta. Orison Swet Marden    
 
Nu te deranja doar să fii mai bun decât contemporanii sau predecesorii tăi. Încearcă să fii mai 
bun decât tine însuţi. William Faulkner 
 
Ceea ce putem sau nu putem face, ceea ce noi considerăm a fi posibil sau imposibil este 
rareori o funcţie a adevăratei noastre capacităţi. Este mai degrabă o funcţie a credinţei 
noastre despre ceea ce suntem. Anthony Robbins 


