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Omul rezonabil se adaptează mediului; cel care nu se mulţumeşte cu ce i se dă, insistă în a adapta 
lumea propriei persoane. De aceea progresul depinde de oamenii care nu se mulţumesc cu ceea ce 
au.  George Bernard Shaw 
 
Viaţa nu se măsoară cu numărul de respiraţii pe care le aveţi, ci în momente care îţi taie răsuflarea.  
George Carlin 
 
Opreşte-te pentru un moment, întrerupe ceea ce faci şi uită-te în jurul tău.  Thomas Carlyle 
 
Experienţa este sursa cunoaşterii, iar logica este structura ei.  Aristotel 
 
Pune mâna pe o sobă fierbinte un minut şi ţi se va părea o oră. Stai cu o fată frumoasă o oră şi ţi se va 
părea un minut. Asta este relativitatea.  Osho 
 
Noi poate nu suntem interesaţi  de haos, dar haosul este interesat de noi.  Robert Coope 
 
Faceţi întotdeauna ceea ce vă stă în putere. Performanţa se poate schimba de la un moment la altul. 
Indiferent de circumstanţă, faceţi întotdeauna ceea ce vă stă în putere şi astfel veţi preveni regretele.  
Miguel Angel Ruiz 
 
Poţi schimba doar ceea ce recunoşti că merită schimbat.  Romeo Creţu 
 
Niciodată să nu asculţi ordinul altuia, dacă el nu vine de asemenea şi dinăuntrul tău.  Osho 
 
Este de 1000 de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli decât să fii pesimist şi să ai dreptate.  Jack 
Penn 
 
Spune-mi ce citeşti şi am să-ţi spun cine eşti, este adevărat, dar te voi cunoaşte mai bine dacă ai să-mi 
spui ce reciteşti.  Francois Mauriac 
 
Omul înţelept, chiar atunci când tace, spune mai mult decât prostul care vorbeşte.  Thomas Fuller 
 
Ori taci, ori spune ceva mai bun decât tăcerea.  Vorba din popor 
 
Mintea intuitivă este un dar divin, iar mintea raţională un servitor credincios. Am creat o societate 
care se înclină în faţa servitorului şi care a uitat complet darul.  Albert Einstein 
 
Viaţa este o ocazie, profită de ea!  Din filmul Mr. Magorium's wonder Emporium 
 
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e ignoranţa.  Andy McIntyre 
 
Un prost care nu spune nici un cuvânt nu se deosebeşte de un savant care tace.  Moliere 
 
În politică, prostia nu e un handicap.  Napoleon Bonaparte 
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Mintea nu este un vas care să fie umplut, ci un foc care să fie aprins.  Plutarch 
 
Nimeni nu te poate face să te simţi inferior fără acordul tău.  Eleanor Roosevelt 
 
Va sosi o vreme când vei crede că totul s-a sfârşit. Acela va fi începutul.  Peter Nivio Zarlenga 
 
Uneori trebuie să lupţi pentru ceea ce ştii că este adevărat!  Albert Einstein 
 
Pentru cel care bate, uşa se va deschide, mai devreme sau mai târziu.  Adam Steinmetz (antrenorul 
echipei de polo a Ungariei) 
 
Succesul înseamnă să mergi din eşec în eşec fără să-ţi pierzi din entuziasm. Sir Winston Churchill 
 
Mulţumeşte-te să pari că eşti chiar ceea ce eşti într-adevăr.  Marcus Aurelius 
 
Căutam în exteriorul meu putere şi încredere, dar am realizat că acestea vin din interior. Întotdeauna 
sunt acolo.  Anna Freud  
 
Este dificil să începi să te mişti atunci când nu ştii încotro mergi, cum să mergi şi dacă vei ajunge la 
destinaţie.  Peter Nivio Zarlenga 
 
Dacă nu înveţi din greşelile tale, nu mai are sens să greşeşti.  Autor necunoscut 
 
Fii stăpân pe ţine însuţi şi vei stăpâni lumea.  Autor necunoscut 
 
Valoarea unui om nu depăşeşte ambiţiile lui.  Marcus Aurelius 
 
Eficienţa este cea mai inteligentă formă de lene.  David Dunham 
 
Oamenii nu sunt prizonierii destinului, ci mai degrabă prizonieri ai propriei minţi.  Franklin D. Roosevelt 
 
Împarte-ţi activităţile în etape uşor de parcurs. Dacă eşuezi, mai împarte.  Peter Nivio Zarlenga 
 
Dacă vrei să faci ceva într-adevăr extraordinar în viaţă, începe cu un vis. Apoi trezeşte-te şi urmează-ţi 
visul până la capăt.  Walt Disney 
 
Oamenii dobândesc o calitate anumită acţionând constant în acelaşi mod.  Aristotel 
 
Nu vreau să fac afaceri cu cei care nu realizează profit pentru că ei nu pot oferi servicii excelente.  
Richard Bach 
 
Vei găsi împăcarea dacă vei face fiecare lucru din viaţa ta ca şi cum ar fi ultimul.  Marcus Aurelius 
 
Trebuie să crezi pentru a vedea. Trebuie să crezi în tine.  Din filmul Mr. Magorium’s wonder Emporium 
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Multe se pot face în micile momente de timp de pe parcursul fiecărei zi şi pe care majoritatea 
oamenilor le irosesc.  Charlesc Caleb Colton 
 
Doar pentru că un lucru pare dificil pentru tine, nu te gândi că este imposibil pentru oricine să îl 
realizeze.  Marcus Aurelius 
 
Cu toţii avem visuri. Dar pentru a transforma aceste visuri în realitate, este necesară multă 
determinare, dedicaţie, autodisciplină şi efort.  Jesse Owens 
 
Multe din visurile noastre la început par imposibile, apoi par improbabile şi apoi, când apare 
determinarea, în curând devin inevitabile.  Christopher Reeve 
 
Viitorul aparţine celor care cred în frumuseţea visurilor lor.  Eleanor Roosevelt 
 
Responsabilitatea începe în visuri.  William Butler Yeats 
 
Visurile sunt piatra de temelie a caracterului nostru.  Henry David Thoreau 
 
Dacă cineva înaintează cu încredere în direcţia visurilor proprii şi urmăreşte în viaţă ceea ce şi-a 
imaginat, acela va întâlni succese neaşteptate în momente obişnuite.  Henry David Thoreau 
 
Cea mai bună cale de a-ţi transformă visurile în realitate este să te trezeşti.  Paul Valery 
 
Un om nu este bătrân până când regretele iau locul visurilor.  John Barrymore 
 
Trebuie mult curaj să îţi arăţi visurile către altcineva.  Erma Bombeck 
 
Dacă îţi asumi responsabilitatea, vei dezvolta o sete pentru împlinirea visurilor tale.  Les Brown 
 
Miturile sunt visuri publice; visurile sunt mituri personale.  Joseph Campbell 
 
Visurile sunt răspunsurile de astăzi pentru întrebările de mâine.  Edgar Cayce 
 
Toate visurile noastre pot deveni realitate, dacă avem curajul să le urmăm.  Walt Disney 
 
Nu folosesc droguri, visele mele sunt suficient de înfricoşătoare.  M. C. Escher 
 
Oamenii au nevoie de visuri, este la fel de multă hrană în ele ca şi în mâncare.  Dorothy Gilman 
 
Nu visaţi visuri mărunte pentru că ele nu au puterea să mişte inimile oamenilor.  Johann Wolfwang 
von Goethe 
 
Visarea nu te duce departe, un bun şut te propulsează cale lungă.  Baltasar Gracian 
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Ţineţi-vă bine de visuri, pentru că dacă visurile mor, viaţa este o pasăre cu aripile rupte care nu poate 
să zboare.  Langston Hughes 
 
Ideologiile ne separă. Visurile şi angoasele ne unesc.  Eugen Ionescu 
 
Cel care se uită în exterior, visează; cel care se uită în interior se trezeşte.  Carl Gustav Jung 
 
Visurile sunt imagini… din cartea pe care sufletul tău o scrie despre tine.  Marsha Norman 
 
Încearcă să nu devii un om de succes, ci mai degrabă încearcă să devii un om de valoare.  Albert 
Einstein 
 
Oamenii s-ar putea să nu-şi amintească exact ceea ce ai făcut sau ceea ce ai spus, dar întotdeauna îşi 
vor aminti cum i-ai făcut să se simtă.  Autor necunoscut 
 
Singurul lucru în care putem investi este în viitor.  Din filmul Mr. Magorium’s wonder Emporium 
 
Oglinda cea mai eficientă este un prieten de încredere.  Peter Nivio Zarlenga 
 
Când munceşti, joacă-te. Munca, dacă este o datorie, te ucide.  Max Jacob 
 
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l aşteaptă.  Woody Allen 
 
Succesul este păcatul de neiertat comis împotriva celor din jurul nostru.  Ambrose Bierce 
 
Tot ceea ce suntem este rezultatul a ceea ce am gândit.  Buddha 
 
Perfecţiunea constă nu în a face lucruri extraordinare, ci în a le face extraordinar de bine, fără a 
neglija nimic.  Ram Nath 
 
Ceea ce contează nu este neapărat mărimea câinelui în luptă, ci mărimea luptei din câine.  Dwight D. 
Eisenhower 
 
Arta vieţii este mai mult ca o luptă decât ca un dans.  Marcus Aurelius 
 
Evită problemele şi nu vei deveni niciodată cel care le depăşeşte.  Richard Bach 
 
Preţul măreţiei este responsabilitatea.  Sir Winston Churchill 
 
Orice mintea poate concepe şi crede, mintea poate realiza.  Dr. Napoleon Hill 
 
Educaţia este o metodă prin care cineva capătă un nivel mai ridicat de prejudecăţi. Laurence J. Peter 
 
Lucrurile rele nu sunt cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla. Nimic este cel mai rău lucru care ni 
se poate întâmpla.  Richard Bach 
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Un om cu prejudecăţi nu gândeşte, ci doar îşi rearanjează convingerile.  Proverb 
 
Dacă vrei să realizezi lucruri în viaţă, trebuie pur şi simplu să le faci, şi dacă eşti talentat şi inteligent, 
vei reuşi.  Juliana Hatfield 
 
Un singur lucru este mai dureros decât să înveţi din propria experienţă şi anume să nu înveţi din 
propria experienţă.  Laurence J. Peter 
 
Acţiunea cucereşte frica.  Peter Nivio Zarlenga 
 
Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine.  Abraham Lincoln 
 
Un secret despre succesul în viaţă este ca omul să fie pregătit pentru oportunităţi atunci când 
acestea apar.  Benjamin Disraeli 
 
Iubirea e o floare foarte plăcută, dar trebuie să ai curajul să te duci s-o culegi de pe marginile unei 
prăpăstii înfricoşătoare.  Stendhal 
 
Atunci când puterea iubirii depăşeşte iubirea de putere, lumea va cunoaşte pacea.  Jimi Hendrix 
 
Toate tradiţiile religioase majore poartă acelaşi mesaj, care este dragoste, compasiune şi iertare, 
singurele lucruri importante care ar trebui să facă parte din viaţa noastră de zi cu zi.  Dalai Lama 
 
Iubirea este un joc pe care se poate juca în doi şi amândoi pot câştiga.  Eva Gabor 
 
Loialitatea şi devotamentul conduc la curaj. Curajul ne poartă către sacrificiul de sine. Sacrificiul de 
sine creează încredere în puterea iubirii.  O-Sensei Morihei Ueshiba 
 
Dacă vrei că ceilalţi să fie fericiţi, practică compasiunea. Dacă vrei că tu să fii fericit, practică 
compasiunea.  Dalai Lama 
 
Fericiţi sunt aceia care dăruiesc fără să-şi amintească şi primesc fără să uite.  Ram Nath  
 
Dacă darurile îţi sunt mici, recompensa îţi va fi pe măsură. Dacă dăruieşti universuri întregi, 
recompensa îţi va fi imensă.  Richard Bach 
 
Prietenia este un dar minunat. Ea se poate dărui, se poate primi, dar nu se poate cere.  Autor 
necunoscut 
 
Răsplata pentru iubire este iubirea.  John Dryden 
 
Dacă poţi ajuta, atunci ajută. Dar dacă nu poţi face asta, cel puţin nu fă rău.  Dalai Lama 
 
Inima îşi astâmpără setea iubind, nu aşteptând să fie iubită. Dăruind, nu luând, viaţa noastră devine 
împlinită.  Autor necunoscut 
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Este foarte important să generezi o atitudine pozitivă, o inimă bună, cât de mult poţi. Din acest 
punct, fericirea vine pe termen scurt şi pe termen lung, atât pentru ţine cât şi pentru ceilalţi.  Dalai 
Lama 
 
Dacă te rogi, vei crede; dacă vei crede, vei iubi; iar dacă vei iubi, vei fi de folos.  Maica Tereza 
 
Iubirea poate uneori să fie magică, dar magia poate uneori să fie… o iluzie.  Javan 
 
Iubirea este minunăţia sufletului.  Saint Augustine 
 
Adevărata iubire este precum o fantomă. Toată lumea vorbeşte despre ea, dar puţini au văzut-o.  
Francois de La Rochefucauld 
 
Viata este precum un vis, iar vise însele sunt doar vise.  Pedro Calderon de la Barca 
 
Cea mai bună dovadă de iubire este încrederea.  Joyce Brothers 
 
Cel ce iubeşte crede imposibilul.  Elizabeth Barrett Browning 
 
Uneori este o formă de iubire doar să vorbeşti cu cineva cu care nu ai nimic în comun şi totuşi să fii 
fascinat de prezenţa lor.  David Byrne 
 
Niciodată nu le spune oamenilor cum să facă lucrurile. Spune-le ce au de făcut şi te vor surprinde cu 
ingeniozitatea lor.  George S. Patton 
 
O maşină poate să facă munca a cincizeci de oameni obişnuiţi. Nici o maşină nu poate face munca 
unui om extraordinar.  Elbert Hubbard 
 
Visează că şi cum vei trăi etern. Trăieşte ca şi cum vei muri astăzi.  James Dean 
 
Timpul este cel mai bun sfetnic dintre toţi.  Pericle 
 
Acela care nu are imaginaţie, nu are aripi.  Muhammad Ali 
 
Prezentul este un moment care tocmai a trecut.  David Russell 
 
Imaginaţia este un fel de memorie care funcţionează invers.  Lewis Carroll 
 
Imaginaţia şi ficţiunea reprezintă mai mult de trei sferturi din viaţă noastră reală.  Simone Weil 
 
Realizez că nimeni nu mă poate opri într-adevăr decât eu însumi, că nimeni nu mă poate ajuta într-
adevăr decât eu însumi.  Peter Nivio Zarlenga 
 
Un morman de pietre încetează să mai fie un morman de pietre în momentul în care un singur om îl 
contemplează, păstrând în minte imaginea unei catedrale.  Antoine de Saind-Exupery 
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A imagina înseamnă totul, a şti nu înseamnă nimic.  Anatole France 
 
Ficţiunea scoate la iveală adevăruri pe care realitatea le ascunde.  Jessamyn West 
 
Până când nu te preţuieşti pe tine, nu îţi vei preţui timpul. Până când nu îţi vei preţui timpul, nu vei 
face nimic cu el.  M. Scott Peck 
 
Eu sunt imaginaţia. Văd ceea ce ochii nu pot vedea. Aud cea ce urechile nu pot auzi. Simt ceea ce 
inima nu poate simţi.  Peter Nivio Zarlenga 
 
Toţi oamenii care au realizat lucruri mari au fost mari visători.  Orison Swett Marden 
 
Ai încredere în acea voce din mintea ta care spune "Ce interesant ar fi dacă...". Şi apoi urmeaz-o.  
Duane Michals 
 
Dacă toată lumea gândeşte la fel, atunci cineva nu gândeşte.  George S. Patton 
 
Am văzut un înger în marmură şi am cioplit până l-am eliberat.  Michelangelo 
 
În orice moment de decizie, cel mai bun lucru pe care poţi să îl faci este să iei decizia corectă, 
următorul lucru bun este să iei decizia greşită, iar cel mai rău lucru este să nu iei nici o decizie.  
Theodore Roosevelt 
 
Cred în imaginaţie. Ceea ce nu pot vedea este infinit de mult mai important decât ceea ce pot vedea.  
Duane Michals 
 
Aceia care visează peste zi sunt capabili de multe lucruri care scapă celor care visează doar peste 
noapte.  Edgar Allan Poe 
 
Nu contează la ce te uiţi, ci ceea ce vezi.  Henry David Thoreau 
 
Cea mai importantă părere pe care o ai este cea despre tine şi lucrurile cele mai importante pe care le 
spui sunt cele pe care ţi le spui.  Anonim 
 
Oamenii de geniu sunt admiraţi. Oamenii bogaţi sunt invidiaţi. Oamenii puternici sunt temuţi. Dar 
încredere nu avem decât în oamenii de caracter.  Arthur Friedman 
 
Adevăratul optimism înseamnă a conştientiza problemele, dar şi a detecta soluţiile, a recunoaşte 
dificultăţile, a fi încredinţat că pot fi depăşite, a constata părţile negative, accentuându-le pe cele 
pozitive, expunerea la tot ce poate fi mai rău, dar aşteptând să se întâmple cel mai bun lucru, a avea 
toate motivele să ne plângem, dar a alege să zâmbim.  William Arthur Ward 
 
Motivaţia este scânteia care aprinde focul cunoaşterii şi alimentează motorul împlinirii. Ea face ca 
elanul să fie maxim şi să se menţină.  Zig Ziglar 
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Eşti aşa cum eşti pentru că aşa vrei să fii. Dacă realmente ai vrea să fii altfel, ai fi deja în plin proces de 
schimbare.  Fred Smith 
 
Când cineva înaintează cu încredere în direcţia visurilor sale, va cunoaşte o reuşită neaşteptată în 
momentele cele mai banale. Dacă vei construi castele în cer nu va fi o muncă pierdută. Acolo este 
locul lor. Acum, aşează fundaţia sub ele.  Thoreau 
 
Toţi oamenii visează, dar nu în mod egal. Cei care visează noaptea în adâncul minţii lor se trezesc 
dimineaţa şi descoperă că totul n-a fost decât o închipuire, dar există şi din cei care visează ziua – iar 
aceştia sunt periculoşi, pentru că visurile pe care le au cu ochii deschişi îi ajută să le şi adeverească.  
T.E.Lawrence 
 
Cei care doresc să cânte, vor găsi întotdeauna un cântec.  Proverb suedez 
 
Nu există eşecuri, ci doar experienţe şi reacţiile noastre la ele.  Autor necunoscut  
 
Vezi-ţi de treburile tale fără să le spui altora cum să le facă pe ale lor.  Confucius  
 
În viaţa ce repede trece, durează doar ceea ce cu iubire se face.  Anonim  
 
Nu cunoaştem decât ceea ce îmblânzim, zise vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. 
Cumpără lucruri de-a gata, de la negustori. Cum însă negustori de prieteni nu există, oamenii nu mai 
au prieteni. Dacă vrei să ai un prieten, îmblânzeşte-mă...  Antoine de Saint Exupery  
 
A reaminti oamenilor vechile cugetări înseamnă a-i îndruma spre virtute. Nu e vorba de a-i face să 
citească, ci de a-i face să gândească.  Montesquieu  
 
Cei mai mulţi oameni sunt atât de fericiţi pe cât se hotărăsc să fie.  Abraham Lincoln 
 
Nu-ţi fie frică de duşmanii care te atacă, păzeşte-te de prietenii care te linguşesc.  Autor necunoscut  
 
Nu fiecare cititor este un conducător, dar orice conducător trebuie să fie cititor.  Harry Truman 
 
În noua economie a cunoaşterii, dacă nu ai învăţat cum să înveţi, te vei descurca cu greu.  Peter 
Drucker 
 
Există o diferenţă uriaşă între omul nerăbdător, care vrea să citească o carte şi omul obosit, care vrea 
o carte de citit  G.K.Chesterton 
 
Lectura nu face decât să-i furnizeze minţii materialul informativ; numai prin gândire ne putem însuşi 
ceea ce citim.  John Locke 
 
Iubeşte pe cel ce te iubeşte şi nu-l dispreţui, căci va veni şi ziua în care tu îl vei iubi, iar el te va 
dispreţui.  Autor necunoscut  
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Omul care nu citeşte cărţi bune nu are nici un fel de avantaj faţă de cel care nu le poate citi.  Mark 
Twain 
 
Cei care ştiu să citească înţeleg lucrurile de două ori mai bine.  Meander 
 
Foloseşte-ţi timpul pentru a te îmbogăţi din scrierile altora, astfel încât să obţii cu uşurinţă ceea ce 
alţii au obţinut muncind din greu.  Socrate 
   
În viaţă nu trebuie să te găseşti pe ţine însuţi, ci să te creezi.  Mary McCarthy 
 
Viitorul aparţine celor ce cred în frumuseţea propriilor visuri.  Eleanor Roosevelt 
 
Toate realizările şi toate avuţiile de pe pământ îşi au originea într-o idee sau într-un vis.  Napoleon Hill 
 
Un vis este o schiţă pentru cele mai mari realizări ale tale.  Napoleon Hill 
 
Viziunea este arta de a vedea lucruri invizibile celorlalţi.  Jonathan Swift 
 
Dacă nu ştii unde mergi, nu vei ajunge niciodată acolo.  Yogi Berra 
 
Trăim cu toţii sub acelaşi cer, dar nu avem toţi acelaşi orizont.  Konrad Adenauer 
 
E mai bine să mori pentru ceva decât să trăieşti degeaba.  Dr.Bob Jones 
 
Nimeni nu te poate face să te simţi inferior fără consimţământul tău.  Eleanor Roosevelt 
 
Schimbaţi-vă obiceiurile mentale din ÎNDOIALĂ în CREDINŢĂ. Astfel, totul va deveni posibil.  Dr. 
Norman Vincent Peale 
 
Un om cu credinţă valorează cât alţii 99 care au numai un interes.  John Stuart Mill 
 
Nu te îneci fiindcă ai căzut în apă, ci fiindcă rămâi acolo.  Edwin Louis Cole 
 
Cerul nu-l ajută niciodată pe cel care nu trece la acţiune.  Sofocle 
 
Perseverenţa reprezintă munca grea ce urmează după ce te-ai săturat de munca grea pe care ai făcut-
o deja.  Newt Gingrich 
 
Perseverenţa nu este o cursă de 100 de km. Înseamnă o sută de curse succesive de 1 km.  Sursă 
Necunoscută 
 
Poţi să produci bani sau să produci scuze, dar nu amândouă în acelaşi timp.  Sursă Necunoscută 
 
Nimeni n-a avut vreodată probleme cu ochii fiindcă a privit partea bună a lucrurilor  Sursă 
Necunoscută 
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Prieteni, dezastrul acesta are o valoare extraordinară. Priviţi, toate greşelile noastre au fost distruse. 
Slavă Domnului că putem s-o luăm de la început.  Thomas Edison, după ce laboratorul său fusese 
distrus în întregime de un incendiu. Sursă Necunoscută 
 
Prietenii dumneavoastră vă pot lărgi perspectiva...sau vă pot ciopârţi visurile.  Sursă Necunoscută 
 
Succesul este un obicei. Din nefericire, tot aşa este şi eşecul.  Vince Lombardi 
 
Un obicei prost nu dispare niciodată de la sine. Pentru a-l desface, trebuie să-ţi propui asta.  Abigail 
Van Buren 
 
Când vă controlaţi obiceiurile, vă controlaţi viata.  Burke Hedges 
 
Curajul înseamnă stăpânirea fricii, nu absenţa ei.  Mark Twain 
 
N-am văzut niciodată un om care să moară de prea multă muncă, dar am văzut foarte mulţi care au 
murit de îndoială.  Dr. Charles Mayo 
 
Toate lucrurile măreţe au fost realizate cu ajutorul entuziasmului.  Ralph Waldo Emerson 
 
A marca puncte nu este ochestiune de noroc, ci de pregătire.  Roger Maris 
 
Dorinţa de a câştiga este importantă. Dar nu valorează nici un ban dacă nu aveţi şi dorinţa de a vă 
pregăti.  Rick Pitino 
 
Cu cât înveţi mai mult... cu atât câştigi mai mult.  Harvey McKay 
 
Cel care ştie să citească şi nu o face este într-o situaţie la fel de nefericită că acela care nu ştie să 
citească.  Anonim 
 
La ce-i va folosi omului dacă ar câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde?  Matei 16:26 
 
Prietenul meu cel mai bun este cel care scoate la lumină ce e mai bun în mine.  Henry Ford 
 
Există trei lucruri extrem de rezistente: oţelul, diamantele şi cunoaşterea de sine.  Benjamin Franklin 
 
Un om care nu se roagă poate să ştie foarte mullte despre Dumnezeu. Dar numai un om care se 
roagă îl poate CUNOAŞTE pe DUMNEZEU. Sursă Necunoscută 
 
Ceea ce nu puteţi face nu trebuie să fie o piedică în calea a ceea ce puteţi face.  John Wooden 
 
Omul îmbătrâneşte atunci când regretele iau locul visurilor.  John Berrymore 
 
Toate greşelile pe care le-am făcut vreodată s-au produs atunci când am vrut să spun "nu", dar în loc 
de asta am spus "da".  Moss Hart 
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Schimbarea nu este o opţiune. N-o putem supune la vot şi să decidem că vrem s-o oprim. În realitate, 
totul se schimbă mult mai repede ca niciodată. Dar o mare parte din forţa Statelor Unite rezidă în 
faptul că au îmbrăţişat schimbarea.  Bill Gates 
 
Ceea ce se află în urma noastră şi ceea ce se află înainte nu înseamnă nimic în comparaţie cu ceea ce 
se află în noi.  Ralph Waldo Emerson 
 
Cea mai minunată surpriză în viaţă este de a-ţi da seama brusc de propria valoare.  Maxwell Maltz 
 
Viaţa este că o bicicletă cu zece viteze. Cei mai mulţi dintre noi avem viteze pe care nu le folosim 
niciodată.  Anonim 
 
Priveşte în interiorul tău. Eşti mai mult decât ai devenit.  Din "Regele Leu" 
 
Nu avem nevoie de mai multă forţă, mai multe aptitudini sau împrejurări mai favorabile. Tot ce avem 
de făcut este să folosim ceea ce avem deja.  Basil S. Walsh 
 
Nu pierzi niciodată dacă iubeşti. Pierzi întotdeauna dacă te abţii.  Barbara De Angelis 
 
Nu-i nimic rău în a te lăsa în voie, atâta timp cât poţi să te aduni la loc.  Mick Jagger 
 
A iubi cu adevărat pe cineva înseamnă să renunţi la orice speranţă. Înseamnă acceptarea 
necondiţionată, chiar sărbătorirea individualităţii altei persoane.  Karen Casey 
 
Unii oameni intră în viaţa noastră şi ies repede. Alţii rămân o vreme şi-şi lasă amprenta pe inima 
noastră. Şi nu mai suntem niciodată cum am fost cândva.  Sursă necunoscută 
 
Dacă stai să-i judeci pe oameni, nu mai ai timp să îi iubeşti.  Maica Tereza 
 
Un prieten este un dar pe care ţi-l faci singur.  Robert Louis Stevenson 
 
Tot ce-ţi trebuie este dragoste.  John Lennon 
 
Distrează-te. Acestea sunt zilele fericite care îţi vor lipsi peste ani. Sursă Necunoscută 
 
Familia - acea caracatiţă dragă din ale cărei tentacule nu reuşim niciodată să scăpăm şi, în adâncul 
inimii noastre, nici nu dorim de fapt să scăpăm.  Dodie Smith 
 
Mama mea a avut mult de furcă cu mine, dar cred că i-a şi plăcut.  Mark Twain 
 
Dacă Dumnezeu îşi poate arăta lucrarea prin mine, şi-o poate arată prin oricine. Sfântul Francisc 
D'Assisi 
 
Pacea, ca şi milostenia, trebuie s-o începi cu cei de-acasă.  Sursă necunoscută 
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Fii blând, căci fiecare om pe care îl întâlneşti duce o luptă mai aprigă.  Platon 
 
Cel mai mare dar este să dai o parte din tine însuţi.  Ralph Waldo Emerson 
 
Dacă vrei să fii iubit, iubeşte şi fii demn de iubire.  Benjamin Franklin 
 
A-i face plăcere unui suflet sincer printr-un gest simplu este mai bine decât a face o mie de capete să 
se plece în rugăciune.  Gandhi 
 
Nu se ştie niciodată câtă fericire poate aduce un simplu gest.  Bree Abel 
 
Ar trebui să fim cu băgare de seamă şi să rămânem dintr-o experienţă doar cu învăţătura din ea.  Mark 
Twain 
 
În viaţa fiecăruia există nişte ţeluri înalte şi cele mai multe dintre ele apar prin încurajarea venită din 
partea altcuiva.  George Adams 
 
În clipa cea grea sufletul este îmbărbătat şi i se dă forţă să meargă mai departe şi să îndure.  Heart 
Warrior Chosa 
 
Bucuria împărtăşită, de două ori sporeşte. Necazul împărtăşit, de două ori descreşte.  Proverb suedez 
 
Cu fiecare trăire, câştigi tărie, curaj şi încredere, cu ajutorul cărora chiar nu mai ai nevoie să ştii cum 
arată teama. Poţi să-ţi zici: "Am trecut prin grozăvia asta. Pot suporta orice de-acum încolo." Eleanor 
Roosevelt 
 
Călătoria dintre ceea ce ai fost odată şi cine eşti în devenire, are loc acolo unde se desfăşoară cu 
adevărat dansul vieţii.  Barbara De Angelis 
 
Rareori se ivesc mari ocazii să-ţi ajuţi semenii, dar ocazii mici se întâlnesc la tot pasul.  Sally Koch 
 
Cei care aduc o rază de soare în viaţa altora nu o pot ţine doar pentru ei.  James M. Barrie 
 
Te-ai născut cu aripi. De ce preferi să te târăşti prin viaţă?  Rumi 
 
Nu-i o prostie să ai un vis, Norm. Să nu ai nici un vis, e o prostie.  Cliff Clavin, Cheers 
 
Deşi lumea e plină de suferinţe, există o mulţime de căi ca să le înfrângi.  Helen Keller 
 
Inima unui nebun este în vorbele sale, dar vorbele unui înţelept sunt în inima sa.  Benjamin Franklin 
 
Cunoaşterea înseamnă dragoste şi lumină şi viziune.  Helen Keller 
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Oamenii dau întotdeauna vina pe împrejurări, pentru că au ajuns ceea ce au ajuns. Eu nu cred în 
împrejurări. Oamenii care răzbat în lumea asta sunt oamenii care se ridică şi caută împrejurările de 
care au nevoie şi dacă nu le găsesc, le creează.  George Bernard Shaw 
 
Din ceea ce primim, ne ducem zilele, dar din ceea ce dăm ne facem viaţa.  Arthur Ashe 
 
Înfruntă-ţi temerea şi astfel vei scăpa de ea.  Sursă necunoscută 
 
Indiferent ce faci, iubeşte-te că o faci. Indiferent ce simţi, iubeşte-te că o simţi.  Tadeus Golaş 
 
Nu privi înapoi cu mânie sau înainte cu teamă, ci priveşte în jur cu atenţie.  James Thurber 
 
Viaţa este o succesiune de lecţii care trebuie trăite pentru a fi înţelese.  Helen Keller 
 
Nimeni în lumea asta nu poate înlocui perseverenţa. Talentul nu este suficient; nimic nu este mai 
obişnuit decât oamenii talentaţi, dar fără succes. Geniul nu este suficient; geniile care nu au apucat să 
culeagă roadele realizărilor lor sunt  aproape proverbiale. Numai perseverenţa şi hotărârea sunt 
atotputernice.  Calvin Coolidge 
 
Caracterul nu se poate dezvolta într-o viaţă liniştită şi tihnită. Numai prin încercări dificile şi suferinţă 
se poate întări sufletul, clarifica perspectiva, stimula ambiţia şi obţine succesul.  Helen Keller 
 
Omul care nu are probleme este scos din joc.  Elbert Hubbard 
 
Oh, cea mai mare tragedie nu este să mor tânăr, ci să trăiesc până la 75 de ani şi să constat că nu am 
trăit niciodată cu adevărat.  Martin Luther King Jr. 
 
Minunata bogăţie a vieţii umane ar pierde ceva din bucuria recompensei dacă nu ar exista obstacole 
de învins. Ora petrecută în vârful muntelui nu ar fi nici pe jumătate la fel de minunată dacă nu ar fi văi 
întunecate de traversat.  Helen Keller 
 
Marea întrebare este dacă vei fi în stare să spui un "da" entuziast aventurii vieţii tale.  Joseph 
Campbell 
 
Este una dintre cele mai frumoase răsplăţi ale vieţii faptul că nici un om nu poate încerca cu sinceritae 
să-l ajute pe altul fără să se ajute pe sine însuşi.  Ralph Waldo Emerson 
 
Ţineţi-vă departe de oamenii care încearcă să vă micşoreze ambiţiile. Oamenii neînsemnaţi fac acest 
lucru adesea, dar oamenii cu adevărat puternici te fac să simţi că şi tu poţi fi puternic.  Mark Twain 
 
Un profesor se poate remarca întotdeauna cel mai bine încurajând un elev inteligent deoarece 
adevăraţii descoperitori de talente sunt printre noi, la fel cum cometele se află printre stele.  Linnaeus 
 
Se întâmplă câteodată să avem acea întâlnire misterioasă din viaţă când cineva ne face să aflăm cine 
suntem şi ce putem fi, declanşând cel mai înalt potenţial al nostru.  Rusty Berkus 


