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Un bun manager este cel care se înconjoară de cei mai buni specialişti şi care se abţine să se 
amestece în munca lor. Theodore Roosevelt  
 
Nu vă pot da o reţetă a succesului, dar v-o pot da pe cea a eşecului: încercaţi să mulţumiţi pe toată 
lumea. Herbert Swope  
 
Compromisul este arta de a împărţi o prăjitură într-un asemenea mod încât fiecare să fie convins că 
primeşte bucata cea mare. Anonim  
 
O cursă nu este câştigată întotdeauna de cel mai rapid, o bătălie nu este repurtată întotdeauna de cel 
mai puternic. Tocmai pe aceste lucruri trebuie să se mizeze. Adlai Stevenson  
 
Succesul este o problemă de şansă. Toţi cei care ratează vă vor spune acest lucru. Earl Wilson  
 
Oamenii, pentru a fi comandaţi, trebuie să mergi în urma lor. Lao-Tzu  
 
Un bun lider este un om care cunoaşte, arată, dar şi urmează calea cea bună. Anonim  
 
Când mă pregătesc să discut cu cineva, o treime din timp mă gândesc la mine - la ceea ce voi spune - 
şi două treimi la interlocutorul meu şi la ceea ce va spune acesta. Abraham Lincoln  
 
Indoiala este începutul înţelepciunii.  Aristotel  
 
Mulţi oameni de afaceri preferă drumurile bătute demersului personal. Louis Wolfon  
 
Cel care ştie, dar crede că nu ştie, este un înţelept. Cel care nu ştie şi crede că ştie este un om bolnav. 
Lao-Tzu 
 
Puterea o ai atunci când nu trebuie să ridici vocea pentru a te face ascultat. George Will  
 
Nu-mi vorbiţi de eforturile voastre. Vorbiţi-mi doar de rezultate. James Ling  
 
Un om de afaceri este o încrucişare între un dansator şi un calculator. Paul Valery  
 
Există două momente în viaţa unui om când nu trebuie să speculeze: când el nu are mijloacele să o 
facă şi când el are mijloacele să o facă. Mark Twain  
 
Singurele lucruri care se dezvoltă de la sine într-o firmă sunt: dezordinea, dezacordurile şi rezultatele 
slabe. Peter Drucker  
 
Când un om nu ştie spre ce port navighează, nici un vânt nu-i este favorabil. Seneca  
 
Există trei feluri de minciuni: minciunile, minciunile sfinte şi statisticile. Mark Twain  
 
Nu există geniu fără un dram de nebunie. Aristotel  
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E mediocru ucenicul ce nu-şi depăşeşte maestrul. Leonardo da Vinci  
 
Popularitatea e ca şi vântul; te ridică sus, dar nu te menţine la înălţime. Felicite Lamennais  
 
Dacă vrei să învingi o slăbiciune, nu o hrăni. William Penn  
 
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. J.F. Kennedy  
 
E mult mai uşoară dezintegrarea unui atom decât a unei prejudecăţi.  Albert Einstein  
 
Timpul este destul de lung; cine ştie să profite de el, cine munceşte şi cine gândeşte îi extinde limita. 
Voltaire  
 
Cred că unul din cele mai mari riscuri în viaţă este să nu ai niciodată curajul să rişti. Oprah Winfrey  
 
Nu a fost cer până ce omul n-a crezut în el. M. Anderson  
 
Tot ceea ce oamenii îţi vor spune că nu poţi face, încearcă şi vei afla că poţi. Henry David Thoreau  
 
Stai departe de oamenii care îţi micşorează ambiţia. Oamenii mici întotdeauna fac asta. Cei cu 
adevărat mari te fac să te simţi că şi tu poţi deveni mare. Mark Twain  
 
Cuvintele bune preţuiesc mult şi costă puţin. George Herbert  
 
Când anii se adaugă vieţii, da viaţă anilor. Jacques Salome  
 
Nu lăsa visurile să piară, pentru că dacă visurile mor, viaţă nu este decât o pasăre cu aripi rupte, care 
nu mai poate să zboare. Langston Hughes  
 
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici. David Lloyd George  
 
Vorbind cu blândeţe şi ţinând în mâna un ciomag veţi ajunge departe. Theodore Roosevelt  
 
Cine învinge fără primejdie triumfă fără glorie. Pierre Corneille  
 
Priveşte mereu lumina soarelui şi nu vei mai vedea umbrele. Helen Keller  
 
Dacă ştii să citeşti, fiecare om este o carte. E. William  
 
Oamenii înţelepţi îşi pun încrederea în idei şi nu în circumstanţe. Ralph Waldo Emerson  
 
Nu abandona ceea ce nu ştii să faci, ci combină cu ceea ce ştii să faci. John Wooden  
 
Succesul înseamnă să perseverezi acolo unde ceilalţi renunţă. William Feather  
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Cu pumnul strâns nu se poate da mâna cu cineva. Indira Gandhi  
 
Nu-i suficient să faci tot ce-i mai bun. Întâi trebuie să ştii ce să faci, apoi să faci ce-i mai bun. W. 
Edwards Deming  
 
Succesul înseamnă să mergi din eşec în eşec fără să-ţi pierzi din entuziasm. Winston Churchill  
 
Cu cât cauţi să placi la toată lumea, cu atât eşti în primejdie să nu fii respectat de nimeni. Delacroix  
 
Fereşte-te deopotrivă de prietenia duşmanului şi de duşmănia prietenului. Nicolae Iorga  
 
Ironia este felul cel mai rafinat de a expune defectele altora. Dar nu toată lumea are talentul de a 
mânui o treaba atât de gingaşă şi dificilă. John Locke  
 
Nu-i putem corecta pe oameni decât arătându-i aşa cum sunt. Beaumarchais  
 
Imită pe alţii numai cât îngăduie buna cuviinţă. Baltazar Graţian  
 
Inteligenţa trebuie să dea viaţă acţiunii; fără ea acţiunea e zadarnică. Dar fără acţiune, ce stearpă e 
inteligenţa! Martin du Gard  
 
Nu zi niciodată "nu se poate", ci începe cu "să vedem". Nicolae Iorga  
 
Prostia nu are ţară şi fiecare o aduce cu dânsul de unde vine. Dumitru Anghel  
 
Numele nu fac faptele. Ion Heliade Rădulescu  
 
Omul nu e cum s-arată, ci cum simte. Ion Agârbiceanu  
 
Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge. Iacob Negruzzi  
 
Pasiunile ne înşeală, lipsa lor ne dezgustă. Barbu Delavrancea  
 
Nu tuturora li-i dat să zboare, dar câţi nu ştiu să se târască! Alexandru Vlahuţă  
 
Se zice că timpul trece.Timpul nu trece niciodată.Noi trecem prin timp. Garabet Ibrăileanu  
 
Dragostea e sentimentul care vine în galop şi dispare în vârful picioarelor. Tudor Muşatescu  
 
De bun simţ toată lumea are nevoie. Puţini îl au şi fiecare crede că îl are. Benjamin Franklin  
 
Orgoliul se află în noi ca o forţă a răului. Victor Hugo  
 
Cu cât un personaj are mai multă putere, cu atât el devine caricatură. Lindsey Anderson  
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Fă ce îţi spun, dar să nu faci ce fac eu. Iată adevărata înţelepciune. James Farrell  
 
Timpul este destul de lung, cine ştie să profite de el, cine munceşte şi cine gândeşte îi extinde limita. 
Voltaire  
 
Cele trei lucruri esenţiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt munca stăruitoare, 
perseverenţa şi bunul simţ. Thomas Edison  
 
În fiecare dimineaţă mă uit în Forbes la cei mai bogaţi oameni ai Americii. Dacă nu sunt acolo, plec la 
muncă. Robert Orben  
 
Să nu faci nimic e tare greu. Nu ştii când ai terminat. Leslie Nielsen  
 
Dacă îţi consideri şeful un tâmpit, gândeşte-te că dacă ar fi fost deştept, ai fi fost şomer. Albert Grant  
 
Doctorul mi-a dat şase luni de trăit, dar când n-am putut plăti factura mi-a mai dat şase. Walter 
Matthau  
 
Nu lua viaţa în serios. Nu o să ieşi din ea viu. Elbert Hubbard  
 
Trăim într-o eră în care pizza ajunge la noi acasă mai repede decât poliţia. Jeff Marder  
 
Singurul mod de a va face calculatoarele să meargă mai repede este să le aruncaţi pe fereastră. 
Robert Paul  
 
O fi bine în Rai, dar cele mai interesante persoane nu ajung acolo. Nietzsche  
 
În viaţă nu contează dacă pierzi sau câştigi. Contează dacă pierd sau câştig eu. Winston Churchill  
 
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face. Că nu toată lumea are aceleaşi gusturi. G.B. Shaw  
 
Statisticile sunt precum costumele de baie: îţi arată ce ştie toată lumea şi îţi ascund exact ceea ce ai fi 
vrut să afli. Georges Vedel  
 
Nu e bine să fii obligat să alegi între Rai şi Iad. Prieteni buni găseşti în ambele locuri. Mark Twain  
 
Orice optimist nu e decât un prost fericit. Desigur, pesimistul e doar prost. Louis Bernanos  
 
Culmea lenei este să te şcoli la şase dimineaţa că să ai mai mult timp de stat degeaba. Tristan Bernard  
 
Să trăieşti pe pământ poate fi scump, dar include o călătorie gratuită în jurul soarelui în fiecare an. 
Ashleigh Brilliant  
 
Nu vreau lingăi în jurul meu. Vreau că toţi să-mi spună adevărul, chiar dacă asta i-ar costa slujba. 
Samuel Goldwyn  
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Întrebarea dacă un computer gândeşte este ca şi întrebarea dacă un submarin înoată. Edsgar Dijkstra  
 
Un om nu trebuie să se abată din drumul sau numai pentru că latră câinii. H. M. Stanley  
 
La ce lucrez acum? Îmi pregătesc remarcile spontane. Winston Churchill  
 
Unii caută şi nu găsesc, alţii găsesc şi nu le trebuie. Mihai Eminescu  
 
Lumea este împărţită în oameni care fac lucruri măreţe şi în oameni care îşi atribuie meritele. Încearcă 
să faci parte din prima categorie, concurenţa este infinit mai redusă. Dwight Morrow, diplomat 
American  
 
Persoană care ştie "cum" va avea întotdeauna o slujba. Iar persoană care ştie "de ce" va fi 
întotdeauna şeful. Diane Ravitch, profesor American  
 
Ficţiunea este obligată să ţină seama de posibilităţile existente. Adevărul - nu. Mark Twain  
 
Banii nu aduc fericirea. Dar fiecare vrea să se convingă de asta pe cont propriu. Zig Ziglar  
 
Visul american este să faci bani şi să reuşeşti în viaţă. Visul italian este să te naşti cu un tată bogat. 
Matteo Molinari  
 
Niciodată în viaţă n-am învăţat ceva de la o persoană care a fost de acord cu mine. Dudley Field 
Malone  
 
Un studiu cuprinzător realizat de poliţie arată că nici o femeie nu şi-a împuşcat soţul în timp ce acesta 
spăla vasele. Earl Wilson  
 
Omul este singură creatură care refuză să fie ceea ce este. Albert Camus  
 
Secretul unei căsnicii fericite continuă să rămână un secret. Henry Youngman  
 
Vreau un bărbat care să fie bun şi înţelegător. Cer oare prea mult de la un milionar? Zsa Zsa Gabor  
 
Este mult mai uşor să te lupţi pentru nişte principii decât să trăieşti după ele. Alfred Adler  
 
Experienţa este cel mai dur profesor, pentru că întâi îţi dă testul şi apoi îţi spune care era lecţia. 
Vernon Law  
 
Trebuie să îndrăzneşti totul ca să câştigi totul. Honore de Balzac  
 
Nu suntem niciodată atât de învinşi pe cât ne considerăm singuri. Charles de Montalembert  
 
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să poţi să vezi foarte departe. Constantin 
Brâncuşi  
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Terapia constă în a transformă remuşcările în regrete şi regretele în amintiri. André Moreau  
 
Nu există drum către fericire. Fericirea este drumul. Dalai Lama  
 
Nimeni nu vă poate face rău dacă dumneavoastră nu-i permiteţi. Buddha  
 
Resentimentele neformulate se transformă în furie. Andre Moreau  
 
Când pierdeţi, nu uitaţi şi lecţia. Dalai Lama  
 
Nu există vânt favorabil dacă nu ştiţi în ce direcţie vreţi să mergeţi. Andre Moreau  
 
Dacă rămânem ataşaţi de trecut, viitorul va deveni trecut. Proverb Tao  
 
Joaca trebuie să rămână viaţa ta. Munca trebuie să fie doar un mijloc de a te juca. Nu-ţi transforma 
viaţa într-o rutină de muncă, pentru că scopul vieţii e joaca. Osho  
 
Atunci când nu pot face lucruri extraordinare, pot face lucruri mici într-o manieră extraordinară! 
Rodica Obancea  
 
Cel mai mare lucru pe care-l poţi face pentru un prieten nu este să-i dai din bogăţiile tale, ci să i le 
scoţi la iveală pe cele care sunt ascunse în el însuşi. Benjamin Disraeli  
 
Învaţă să-ţi scrii durerile pe nisip şi bucuriile pe stâncă. Sf. Augustin  
 
Este trist să te simţi singur, este şi mai trist să fii printre oameni care te fac să te simţi singur. Robbie 
Williams  
 
Lumea are culoarea ochelarilor voştri. André Moreau  
 
Omul are două feţe: nu poate iubi fără să se iubească. Jean Paul Sartre  
 
Iubirea de sine este cea mai bună modalitate de a te asigura că eşti iubit toată viaţa. Oscar Wilde  
 
Dacă nu obţineţi ceea ce doriţi, schimbaţi-vă comportamentul. André Moreau  
 
Admirăm lumea prin prisma a ceea ce iubim. Lamartine  
 
E mai uşor să nu-i răneşti pe ceilalţi decât să nu fii rănit de ceilalţi. Shivananda  
 
Vorbeşte-mi acum despre tine: ce crezi tu despre mine? Jacques Salomé  
 
O singură fiinţă vă lipseşte şi totul e pustiu. Lamartine  
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Când copilul vă minte, fie îi este frică de dumneavoastră, fie vă imită. S. Neill  
 
Trăiţi bine şi lăsaţi şi pe alţii să trăiască. Proverb francez  
 
Trăiesc bine fără tine, dar şi mai bine cu tine. André Moreau  
 
Nu există greşeli, ci doar oportunităţi de a învăţa. Programare neurolingvistică  
 
Dacă doriţi ca numai celălalt să se schimbe, nu are rost să mai faceţi terapie. André Moreau  
 
Frumuseţea este în ochii privitorului. Proverb arab 
 
Dacă veţi continua să faceţi ceea ce aţi făcut şi până acum, veţi obţine mereu acelaşi rezultat.  André 
Moreau 
 
Drumul se parcurge mergând.  Buddha 
 
Ferice de omul care găseşte înţelepciunea şi de omul care capătă pricepere.  Solomon  
 
Admiraţie: manieră politicoasă de a recunoaşte că cineva ne seamănă.  Ambrose Bierce  
 
Antipatie: sentimentul pe care ni-l inspiră prietenul unui prieten.  Ambrose Bierce  
 
Naşterea şi moartea nu pot fi remediate, dar ne putem bucura de ceea ce le desparte.  Georges 
Santayana  
 
Faceţi ceva şi dacă nu merge încercaţi altceva.  Franco Delano Roosevelt  
 
Criticul nepriceput se recunoaşte după felul în care începe să vorbească despre poet în loc să discute 
despre poem.  Ezra Loomis Pound  
 
Nimeni nu-i poate învăţa pe alţii să se elibereze dacă n-au început prin a se elibera pe sine.  Mariano  
Picon Sălaş  
 
Este mai uşor să cumperi o carte decât s-o citeşti şi mai uşor s-o citeşti decât s-o înţelegi.  William 
Osler  
 
Cel care dimineaţă a învăţat preceptele înţelepciunii, seara poate muri împăcat.  Confucius 
  
Cu cât suntem mai puternici, cu atât ne facem mai mulţi duşmani. Din această cauză, trebuie să fim 
cei mai puternici.  Karel Capek 
 
Un arcaş bun atinge ţinta chiar înainte de a trage.  Ch'Ao Pu-Che 
 
A intra ca un vis în sufletul unei fete este o artă, a ieşi este o capodoperă.  Soren Kierkegaard  
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Eu am găsit un foarte bun mijloc de a prelungi viaţă și anume de a nu mă teme de moarte.  Rene 
Descartes  
 
Inima are raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte.  Blaise Pascal  
 
A iubi şi a fi iubit, iată taina fericirii.  Jacques-Benigne Bossuet  
 
E mai ferice să dai decât să primeşti.  Isus Hristos 
 
Pleacă din viaţă ca de la ospăţ, mulţumind gazdei şi pregătindu-te de ducă.  Voltaire  
 
Vrei să plictiseşti pe cineva? Spune-i tot ce ştii.  Voltaire  
 
Tinereţea e timpul de a învăţa înţelepciunea; bătrâneţea e timpul de a o aplica. Jean-Jacques Rousseau  
 
Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiţi pe cât mai mulţi oameni.  Denis Diderot  
 
Popularitatea e ca şi vântul; te ridică sus, dar nu te menţine la înălţime.  Felicite Lamennais  
 
A visa, asta-i fericirea; a aştepta, asta-i viaţa.  Victor Hugo  
 
Nu e destul să nu faci nici un rău, ci trebuie să faci tot binele pe care-l poţi face.  Francois de Salignac 
de La Mothe-Fenelon  
 
Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat.  Voltaire  
 
Mor, deoarece pe pământ nu mi-a mai rămas nimic de învăţat şi de cucerit.  Heinrich von Kleist 
 
Trebuie să învăţăm mereu pentru a învăţa în sfârşit să murim.  Marie von Ebner-Eschenbach 
 
Teama este ceva mult mai profund decât curajul.  Gertrud von Le Fort 
 
Fără muzică, viaţa ar fi o greşeală.  Friedrich Nietzche  
 
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 
 
Doar inconstanţa este constantă.  Hans Jacob von Grimmelshausen 
 
Imaginaţia este mai importantă decât erudiţia.  Albert Einstein 
 
Noi nu ajungem niciodată la raţionamente. Ele vin la noi.  Martin Heidegger 
 
Raţiunea îi este dată omului pentru a-şi putea da seama că nu-i serveşte la nimic.  Erich Maria 
Remarque  
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Omul care nu este decât frumos este frumos numai cât îl priveşti; omul înţelept şi bun este 
întotdeauna frumos.  Sapho 
 
A avea fără a te bucura de ceea ce ai nu înseamnă nimic.  Esop 
 
Violenţa generează de obicei violenţă.  Eschil 
 
Cerul nu îngăduie nimănui altuia să fie trufaş.  Herodot  
 
Fiţi fericiţi; prietenii dispar când sunteţi nefericiţi.  Euripide  
 
Cunoaşte-te pe ţine însuţi.  Socrate  
 
Căutăm binele fără a-l găsi vreodată, în schimb găsim răul fără să-l căutăm.  Democrit  
 
Esenţialul este nu să trăieşti, ci să trăieşti cum trebuie.  Platon  
 
A iubi înseamnă căutarea jumătăţii întregului din care ai făcut cândva parte.  Platon  
 
Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri.  Aristotel  
 
Gândul este asemenea săgeţii aruncate din arc.  Veda 
 
Timpul este imaginea mobilă a eternităţii imobile.  Platon  
 
Nebunii deschid căile pe care calcă apoi înţelepţii.  Carlo Dossi 
 
Omul însetat care nu a întâlnit în calea lui nici un izvor e prea fericit când găseşte o băltoacă.  Sharid 
de Balkh 
 
Cei care nu acceptă să fie sfătuiţi nu vor putea fi nici ajutaţi.  B. Franklin   
 
Fiindcă nu ştii ce te-aşteaptă mâine, luptă să fii fericit astăzi. Ia o cană cu vin şi, sub lumina lunii, bea, 
zicandu-ţi că luna te va căuta poate zadarnic, mâine.  Omar Khayyam 
 
Regii au mai multă nevoie de sfatul înţelepţilor decât au aceştia nevoie de favoarea regilor.  Muslah-al-
Din Saadi  
 
Legile sunt ca pânzele de păianjen care prind musculiţe şi lasă să treacă viespile.  Jonathan Swift 
 
Regula de aur este că nu există regula de aur.  George Bernard Shaw  
 
Cel ce nu îndrăgeşte nici o fiinţă nu cunoaşte bucuria de a trăi.  Muslah-al-Din Saadi  
 
Se spune că o călugăriţă ar fi inventat sârma ghimpată.  James Joyce 
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Dacă toţi cei vii / Cu timpul / Or să moară, / Atât cât sunt în viaţă / Mai bine să fiu vesel.  Man Yo Shu  
 
Există ceva şi mai trist decât ratarea idealurilor: este realizarea lor.  Cesare Pavese  
 
Voi ce intraţi, lăsaţi orice speranţă!  Dante Alighieri  
 
Dacă scriitorii nu ar citi şi dacă cititorii nu ar scrie, atunci treburile literaturii ar merge infinit mai bine.  
Giovanni Papini  
 
O fapta bună nevăzută este rentabilă.  Maria Jotuni 
 
Dacă cineva stăruie să-i spun de ce o iubesc nu pot decât să-i dau acest răspuns: "Pentru că e ea, 
pentru că sunt eu".  Michel de Montaigne  
 
Mincinosul are nevoie de memorie bună.  Pierre Corneille 
 
Un prost găseşte totdeauna unul mai prost care să-l admire.  Boileau 
 
Singurul lucru de care trebuie să ne temem este însăşi Teama.  Franklin Delano Roosevelt  
 
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 
 
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 termină; sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi 
la nesfârşit.  Franz Kafka 
 
Fiinţele umane cele mai fericite nu posedă mare lucru, ele sunt.  G. Mallasz  
 
Este greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti.  Theodore Roosevelt  
 
Oricât ar fi noaptea de lungă, tot vin odată zorile.  Nicolae Iorga 
 
Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri.  Aristotel  
 
Naşterea şi moartea nu pot fi remediate, dar ne putem bucura de ceea ce le desparte.  Georges 
Santayana 
 
Ce orizonturi se deschid în faţă celui care, în sfârşit, s-a hotărât, în mod serios, să moară!  Milan Furst 
 
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  



 
 

Maxima Zilei 2011 

Adevărul rezistă la izbituri. Nu se va sparge că 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 
 
Priveşte mereu lumina soarelui şi nu vei mai vedea umbrele.  Helen Keller 
 
Când vezi un om bun, încearcă să-l imiţi; când vezi un om rău, analizează-te.  Confucius 
 
Totul ar trebui să fie cât mai simplu cu putinţă, însă nu mai simplu de atât.  Albert Einstein 
 
Caută să devii un om mai bun şi asigură-te că ştii cine eşti tu înainte de a cunoaşte pe cineva şi 
aşteaptă ca acea persoană să ştie cine eşti.  Gabriel José García Márquez 
 
Cea mai înaltă treaptă a înţelepciunii omeneşti este să ştii să îţi potriveşti caracterul împrejurărilor şi 
să fii liniştit în interior, în ciuda furtunilor exterioare.  Daniel Defoe 
 
Aş da tot ce ştiu pentru jumătate din ce ignor.  Descartes 
 
Fă tot ce poţi cu ceea ce ai, acolo unde te afli.  Theodore Roosevelt 
 
Succesul înseamnă să perseverezi acolo unde ceilalţi renunţă.  William Feather 
 
Adevărata înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţă.  Socrate 
 
Cheia înţelepciunii este să pui tot timpul întrebări. Îndoială te face să te întrebi şi, întrebându-te, 
ajungi la adevăr.  Peter Abeharon 
 
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 comanda. De acea, măiestria 
conducerii nu este un act, ci o deprindere.  Aristotel 
 
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 
 
Oamenilor nu le pasă cât de multe ştii până nu află cât de mult îţi pasă.  John C. Maxwell 
 
Pe tonul potrivit se poate spune orice. Pe un ton nepotrivit nu se poate spune nimic; singura parte 
mai delicată este găsirea tonului…  George Bernard Shaw 
 
Trebuie să-ţi iubeşti oamenii mai mult decât îţi iubeşti poziţia.  John C. Maxwell 
 
Mulţi pierd micile bucurii aşteptând marea fericire.  Pearl S.Buck 
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Niciodată să nu mergi pe un drum bătătorit, căci el te conduce doar acolo unde au fost şi ceilalţi.  
Graham Bell 
 
De ce să repeţi vechile greşeli când există multe altele noi pe care să le faci?  Bertrand Russel 
 
Nu voi fi un om obişnuit pentru că am dreptul să fiu extraordinar.  Peter O'Toole 
 
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună.Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili.  Ernest 
Hemingway 
 
Nu poţi fi om fără să fii o fiinţă culturală.  Mircea Eliade 
 
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e  ignoranţa.  Andy McIntyre 
 
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l aşteaptă.  Woody Allen 
 
Viaţă poate fi înţeleasă doar privind în urmă, dar poate fi trăită doar privind înainte.  Soren Kirkegaard 
 
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă.  N. Iorga 
 
Numai Omul poate reprezenta limita şi în acelaşi timp conştiinţa de sine a  limitei.  Gabriel Liiceanu 
 
Iubeşte-mă când o merit cel mai puţin; atunci am nevoie cel mai mult.  Proverb chinezesc 
 
O vorba bună poate încălzi trei luni de iarnă.  Proverb japonez 
 
Toată lumea ştie că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine cineva care nu ştie acest lucru şi 
le realizează.  Albert Einstein 
 
Drumul către casa unui prieten nu este niciodată lung.  Proverb danez 
 
Viziunea fără acţiune este un vis cu ochii deschişi. Acţiunea fără viziune este un coşmar.  Proverb 
japonez 
 
Frumuseţea lucrurilor există în sufletul celui care le admiră.  David Hume 
 
Dacă stai să judeci oamenii nu mai ai timp să-i iubeşti.  Maica Tereza 
 
Cine vorbeşte, seamănă, cine ascultă, culege.  Proverb persan 
 
Firea omului fuge de singurătate, caută totdeauna un spirjin şi nu este altul mai mare decât inima 
unui prieten bun.  Cicero 
 
Scopul educaţiei este acela de a înlocui o minte goală cu una deschisă.  Malcom S. Forbes 
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Un prieten este un dar pe care ţi-l faci singur.  Robert Louis Stevenson 
 
Poate că pentru lume eşti doar o singură persoană, dar pentru o anumită persoană eşti întreagă 
lume.  Gabriel José García Márquez 
 
Experienţa nu e ce ţi se întâmplă, ci ceea ce faci din tot ce ţi se întâmplă.  Aldous Huxley 
 
Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai.  Henry Ward Beecher 
 
Să nu laşi să treacă o zi fără să vezi, fără să auzi sau fără să citeşti ceva frumos.  Goethe 
 
Mulţi părinţi doresc să-şi vadă copii geniali, dar mai bine ar fi să dorească să-i vadă fericiţi.  P.L. Kapita  
 
Nu merge în faţa mea, poate nu te urmez. Nu merge în spatele meu, poate nu conduc. Doar mergi 
alături de mine şi fii prietenul meu.  Albert Camus 
 
Important în viaţă nu e cum începi, ci cum continui.  Anda Călugăreanu 
 
Este mai uşor de sfărâmat un atom decât o prejudecată.  Albert Einstein 
 
Dacă ai o problema şi o poţi rezolva, de ce mai eşti îngrijorat? Dacă ai o problema şi nu o poţi rezolva, 
de ce mai eşti îngrijorat?  Dalai Lama 
 
Când ai 10 paşi de făcut, 9 paşi sunt jumătatea drumului.  Proverb chinezesc 


