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Succesul este deseori rezultatul unui pas greşit în direcţia bună.  Al Bernstein 
 
Nu poţi lovi o ţintă pe care nu o vezi. Nu poţi realiza lucruri minunate în viaţă, dacă nu ai idee ce 
reprezintă ele. Mai întâi de toate, trebuie să ştii cu exactitate ceea ce doreşti, dacă vrei cu adevărat să 
eliberezi extraordinară putere care se află în ţine. Brian Tracy 
 
Să vorbeşti mereu serios e plictisitor. Să vorbeşti tot timpul, e de dispreţuit. Să tot filozofezi, e trist. 
Să-ţi baţi joc, e neplăcut...  Umberto Eco 
 
Una dintre cele mai mari slăbiciuni ale omenirii este frecvenţa cu care se utilizează cuvântul 
„imposibil”.  Autor necunoscut 
 
Rolul unui artist este să ne trezească.  Henry Miller 
 
Vei deveni la fel de mic ca şi dorinţa care te controlează; la fel de mare ca şi aspiraţia care te domină.  
James Allen 
 
Disciplina este podul dintre obiectiv şi rezultat.  Jim Rohn 
 
Pierzi toate încercările pe care nu le faci.  Wayne Gretzky 
 
Dacă ai cunoaştere, lasă-i şi pe alţii să lumineze lumânările lor cu ea.  Winston Churchill 
 
Unul dintre secretele succesului în viaţă este că omul să fie pregătit pentru orice oportunitate i s-ar 
oferi.   Benjamin Disraeli 
 
Maeştrii se cunosc după ceea ce pot face cu lucruri puţine.  Proverb chinez 
 
Când vorbeşti mult, aproape întotdeauna spui şi ce n-ar trebui spus.  Confucius 
 
Cinicul ştie preţul oricărui lucru, dar nu ştie valoarea nici unuia.  Oscar Wilde 
 
Dacă e un lucru pe care merită să-l încerci, atunci merită să-l încerci de 10 ori, nu o dată.  ArtLinkletter 
 
Libertatea nu are nici o valoare dacă nu include şi libertatea de a face greşeli.  Mahatma Gandhi 
 
Celebrează ceea ce vrei să vezi mai mult.  Thomas J. Peters 
 
O mare liniştită nu creează niciodată un marinar priceput.  Proverb englez 
 
O minciună nu are sens decât dacă adevărul este considerat periculos.  Alfred Adler 
 
Păstrează-ţi bunătatea ca pe o comoară. Învaţă să dăruieşti fără ezitare, să pierzi  fără regrete, să 
câştigi fără cruzime.  George Sand 
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Când lucrăm cu oamenii să ne aducem aminte că nu lucrăm cu fiinţe ale logicii. Lucrăm cu fiinţe ale 
emoţiei.  Dale Carnegie 
 
Cel mai trist lucru al vieţii contemporane este că ştiinţa acumulează cunostinţe mai repede decât 
acumulează societatea înţelepciune.  Isaac Asimov 
 
Ajunge cel mai sus cel care ajută pe altul să urce.  ZigZiglar 
 
Motivaţia este arta de a-i detemina pe oameni să facă ceea ce vrei tu  să facă şi totuşi să creadă că ei 
au vrut să o facă.  Dwight D. Eisenhower 
 
Singurul motiv pentru care merită să ţii un discurs este pentru a schimba lumea.  JFK 
 
Unii vorbesc ce ştiu, alţii ştiu ce vorbesc. Panait Istrati 
 
Tăcerea are glasul ei de înţelepciune.  Nicolae Iorga 
 
Nimic nu-i mai greu decât să-i convingi pe oameni că sunt neştiutori.  Maugham 
 
Vulturul zboară cu cerul în aripi, dar cu pământul în ochi.  Muşatescu 
 
Dacă vrei să avansezi, mergi înainte!  Murphy 
 
Nu osândi orbul pentru că nu vede, ci mângâie-l şi-l du de mână.  Nicolae Iorga 
 
Când poţi merge, de ce să te târăşti?  Nicolae Iorga 
 
Cine lupta poate fi învins, dar numai cine lupta poate fi învingător.  Autor necunoscut 
 
Zici să mergem după tine şi eşti aşa de mic... că abia te vezi.  Nicolae Iorga 
 
De câte ori cineva se sacrifică  pentru alţii, poţi fi sigur că preţuieşte mai mult decât ei.  Gide 
 
Şi făpturile cele mai crude sunt dezarmate când li se mângâie puii.  Hudo 
 
Viteazul priveşte pericolul, cutezătorul îl caută; nebunul nu-l vede.  Nicolae Iorga 
 
Dacă toate maşinile vin spre tine, eşti pe banda greşită.  Murphy 
 
Cioc de pradă are şi corbul; aripi pentru a zbura deasupra prăzilor are numai vulturul.  Nicolae Iorga 
 
Trebuie să ne stăpânim pe noi înşine pentru a birui pe alţii.  Voiculescu 
 
E înţelept acela care întâmpină liniştit lucrurile de nestrămutat.  Aretino 
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Răul poate să-l facă oricine, cât de nevolnic ar fi. Binele însă e numai pentru sufletele tari şi firile 
călite.  Nicolae Steinhardt 
 
A avea curaj înseamnă să te ridici şi să vorbeşti. Tot de curaj însă ai nevoie că să stai şi să asculţi.  
Winston Churchill 
 
Viaţă este un joc cu bumeranguri. Gândurile, cuvintele şi faptele noastre se întorc la noi mai devreme 
sau mai târziu cu o acurateţe năucitoare.  Neale Donald Walsh 
 
Disciplina este o formă de libertate. Este eliberarea de lene şi letargie, eliberarea de aşteptările şi 
cererile celorlalţi, eliberarea de slăbiciune, frică şi îndoială. Disciplina dă posibilitatea unei persoane să 
îşi descopere individualitatea, puterea interioară şi talentul înnăscut. Din acel moment, fiecare devine 
stăpânul, mai mult decât sclavul, propriilor gânduri şi emoţii.  H.A. Dorfman 
 
Părerile de rău pentru ceea ce ai făcut se pot atenua odată cu trecerea timpului; părerile de rău 
pentru ceea ce n-ai făcut sunt de neconsolat.  Sidney J.Iarris 
 
Ieri eram deştept şi voiam să schimb lumea. Astăzi sunt înţelept, aşa că mă schimb pe mine.   Rumi 
 
Sperăm că întotdeauna cineva cunoaşte răspunsul, altundeva va fi mai bine, cândva totul se va 
schimba spre bine... Adevărul e că nimeni nu ştie să răspundă. Nicăieri nu va fi mai bine şi totul se va 
întâmpla aşa cum trebuie să se întâmple. Caută răspunsul în sinea ta: Tu ştii cine eşti şi Tu ştii ce vrei.  
Lao Tze 
 
Dumnezeu nu e de partea marilor batalioane, ci de partea celor mai buni ţintaşi.  Voltaire 
 
Simţul de iubire se manifestă pe plan fizic - prin atracţia sexuală, pe plan sufletesc - prin dragoste, iar 
pe plan spiritual - prin iubire.  Adam Ramon 
 
Unul dintre cei mai importanţi factori care pot accelera dezvoltarea potenţialului uman este 
permisivitatea de a lăsa toate adevărurile să fie o manifestare a unui singur adevăr, oricare ar fi 
acesta.  Keith Priest 
 
Oglinda de ţi-ar arăta / Întreagă frumuseţe a ta / Atunci şi tu, ca mine / Te-ai închina la tine.  Ienăchiţă 
Văcărescu 
 
Umanitatea o iubeşti lesne. Pe om, mai greu.   Petre Ţuţea 
 
Aşteptările creează Dependenţă care creează Agresivitate care creează Pierdere.   S.N. Lazarev 
 
Cât o să-ţi mai laşi energia să doarmă? Cât o să mai rămâi orb la propria ta imensitate?  Bhagwan Shree 
Rajneesh 
 
Oamenii nu sunt afectaţi de ceea ce li se întâmplă, ci de cum înţeleg ei ceea ce li se întâmplă.   Epictet 
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O parte din timpul nostru ne este furată, o altă luată prin diferite şiretlicuri, iar ceea ce rămâne se 
pierde pe nesimţite.  Seneca 
 
Arta este minciuna care ne ajută să vedem adevărul.   Pablo Picasso 
 
Am trăit destul încât să trăiesc liber.  Din „Braveheart” 
 
Un actor francez a spus odată că şi publicul trebuie să aibă talent.  Dan Puric 
 
Civilizaţia materială, singură, nu e cu nimic mai presus că un grajd sistematic pentru vite bine hrănite 
şi ţesălate, dar nici pe departe nu e o orânduire în care să aibă un loc şi sufletul.  Vasile Pârvan 
 
Omul superior caută ceea ce e drept. Omul inferior, ce e profitabil.   Confucius 
 
Există două moduri de a te refugia din mizeria vieţii: muzica şi pisicile.  Albert Schweitzer 
 
Virtuţile se regăsesc în gesturile mărunte.  Horaţiu 
 
Iubirea e ca râul...nu poate curge niciodată în amonte.  Autor necunoscut 
 
După furtunile sufletului, ca şi după ale naturii, învie flori pe care le credeam moarte.  Nicolae Iorga 
 
Beţia puterii te duce prin toate etapele: la început eşti cocoş, dup-aia te transformi în maimuţă, treci 
apoi prin faza de leu, iar la sfârşit ajungi porc.  Ion Iliescu 
 
Puterea pe care cei pe care îi iubim o au asupra noastră este întotdeauna mai mare decât aceea pe 
care o avem noi înşine.  La Rochefoucauld 
 
Suntem responsabili pentru cei pe care i-am făcut să ne iubească.  Pr. Savatie Baştovoi 
 
Nu trebuie numai să vă înmulţiţi, ci să vă şi înălţaţi, fraţilor, şi întru asta să vă fie întru ajutor grădina 
căsătoriei.  Nietzsche 
 
Unde-i frumuseţea? Acolo unde trebuie şi vreau din toată voinţă mea, unde vreau să iubesc şi să 
dispar, pentru ca o imagine să nu rămână numai o icoană.  Autor necunoscut 
 
A înţelege înseamnă a egala.  Balzac 
 
Virtutea rămâne cel mai costisitor viciu. Aşa trebuie să şi rămână.  Nietzsche 
 
În plan social, cea mai înaltă aspiraţie a omului e sacra libertate de a trăi fără să fie nevoit să 
muncească.  Francesco Pujols 
 
Între un om şi altul sunt deosebiri mai mari decât între două animale din specii diferite.  Michel de 
Montaigne 
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Erou este acela care se împotriveşte autorităţii paterne şi o învinge.  Sigmund Freud 
 
Fiecare om trebuie să aleagă cât de mult adevăr poate să suporte.  Josef Breuer 
 
E mai uşor să trăieşti cu o reputaţie proastă decât cu o conştiinţa încărcată.  Nietzsche 
 
(...) m-am întrebat adesea de ce noaptea domneşte frica. După douăzeci de ani de întrebări ca 
acestea ,cred acum că frica nu e născută din întuneric; ea este, mai degrabă, ca stelele - întotdeauna 
acolo, dar pierzându-şi strălucirea la lumina zilei.    Nietzsche 
 
Viaţă şi moarte. Spaţiu şi timp. Destin şi şansă. Acestea sunt forţele Universului. Din filmul 
„Iluzionistul” 
 
Norocul poate fi şi un om care te obligă să-ţi schimbi soarta.  Eric Tabarly 
 
Cele mai dificile trei lucruri în această viaţă sunt: să păstrezi un secret, să ierţi şi să profiţi de timp.  
Benjamin Franklin 
 
Lipsa banilor nu este o piedică. Lipsa de idei este un obstacol.  Ken Hakuta 
 
Nu contează că un om merge mai încet. Important este să nu dea înapoi.  Abraham Lincoln 
 
Dumnezeu nu ne trimite disperarea că să ne ucidă, ci că să trezească în noi o viaţă nouă.  Hermann 
Hesse 
 
Tot ceea ce ţi se întâmplă face parte din planul pentru trezirea ta – inclusiv acele evenimente care, 
prin provocările pe care le oferă, te forţează să ieşi din inerţie şi din tiparele autolimitative de 
comportament. Din adâncul sufletului tău, tu ceri să evoluezi.   Paul Ferrini 
 
Când iubeşti, descoperi în ţine o nebănuită bogăţie de tandreţe şi duioşie şi nici nu-ţi vine să crezi că 
eşti în stare de o astfel de dragoste.   A.P. Cehov 
 
Faptul că ştim, nu este îndeajuns, este necesar să aplicăm. Faptul că vrem nu este de ajuns, este 
necesar să acţionăm.   J. W. Goethe 
 
Sunt un optimist. Nu prea văd să aibă sens să fiu altcumva.  Winston Churchill 
 
Fiecare dintre noi se gândeşte cum să schimbe lumea, dar niciunul cum să se schimbe pe sine! Lev 
Tolstoi 
 
Pot să învăţ pe oricine să obţină ce vrea de la viaţă. Problema este că nu găsesc pe nimeni care să ştie 
ce vrea de la viaţă.  Mark Twain 
 
Indiferent ce faci, iubeşte-te că o faci. Indiferent ce simţi, iubeşte-te c-o simţi.  Tadeus Golaş 
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În clipa în care veţi realiza minunata combinaţie între acceptare, responsabilitate şi non-rezistenţă, 
tot ceea ce veţi trăi vi se va părea uşor şi lipsit de eforturi.  Deepak Chopra 
 
90% dintre oameni supraestimează ce pot face într-un an de zile şi subestimează ceea ce pot face în 
10 ani.   Tim Robbins 
 
Cine vrea să împrăştie lumina, trebuie să reziste arderii.   Aldous Huxley 
 
Orice lucru pe lumea asta a fost mai întâi un vis.  Carl Sandburg 
 
Nu obţinem ceea ce vrem, ci ceea ce credem.  Oprah Winfrey 
 
Descoperi dragostea nu atunci când găseşti persoana perfectă, ci atunci când descoperi perfecţiunea 
unei persoane imperfecte.   Sam Keen 
 
Iubirea! Este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru a urcă până la El.   Michelangelo Buonarotti 
 
Copiii găsesc de toate în nimic. Adulţii, nimic în toate.  Autor necunoscut 
 
Majoritatea oamenilor nu doresc libertate, pentru că libertatea implică responsabilitate, majoritatea 
oamenilor sunt speriaţi de libertate.  Sigmund Freud 
 
Să fii veşnic tânăr, nu înseamnă să ai 20 de ani, înseamnă să fii optimist, să te simţi bine, să ai un ideal 
în viaţă pentru care să lupţi şi pe care să-l cucereşti.   Profesor dr. Ana Aslan 
 
E prea inteligent pentru propriul sãu bine.   Din filmul „Iluzionistul” 
 
Nu renunţa niciodată ,căci acesta este exact locul şi momentul în care se va schimbă vântul.  Harriet 
Beecher Stowe 
 
Dacă plângi pentru că soarele a dispărut din viaţa ta, lacrimile te vor împiedica să vezi stelele. R. 
Tagore 
 
Timpul este suficient pentru oricine îl foloseşte.  Leonardo da Vinci 
 
Întâlnirea dintre doi oameni este precum contactul dintre două substanţe chimice: dacă există o 
reacţie, amândoi suferă o transformare.  C. G. Jung 
 
Optimistul vede trandafirul, nu ghimpii săi; pesimistul vede numai ghimpii, uitând de trandafir.  Kahlil 
Gibran. 
 
Fiecare om este bogat sau sărac în funcţie de proporţia dintre dorinţele şi bucuriile lui.  Samuel 
Jackson 
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Sfaturile bune sunt cel mai probabil ignorate, dar acesta nu este un motiv că să nu le oferi.  Agatha 
Christie 
 
Cel mai mare păcat al oamenilor este frica, spaima de a privi în faţă şi a recunoaşte adevărul.  Mihai 
Eminescu 
 
Cel mai bun mod de a-ţi aprecia munca este să îţi imaginezi cum e fără ea.  Oscar Wilde 
 
 Mii de oameni au trăit fără iubire, niciunul nu a trăit fără apă.  Wystan Hugh Auden 
 
Personal, eu sunt mereu gata să învăţ, deşi nu-mi place întotdeauna să mi se dea lecţii. Winston 
Churchill 
 
Fericirea e ca o minge de fotbal: când este aproape o loveşti cu piciorul, când este departe alergi 
după ea.  Autor necunoscut 
 
Nu contează atât de mult ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci.  Maica Tereza 
 
Există vreo regulă care poate să te conducă întreagă viaţă? Să iubeşti: ceea ce nu vrei să ţi se întâmple 
ţie, să nu faci altuia.  Confucius 
 
Se ştie că un profesor bun e cel care te face ca lucrurile mai grele să ţi se pară uşoare.  Grigore Moisil 
 
Savurăm noutăţile despre eroii noştri, uitând că şi noi suntem extraordinari pentru cineva.  Helen 
Hayes 
 
Eu sunt foarte încrezător în noroc; am observat că, cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult 
parte de acesta.   Thomas Jefferson. 
 
Faptul că unii au parte de mari succese e dovadă pentru toţi că şi alţii pot să le aibă.   Abe Lincoln 
 
Dacă ne cercetăm bine, aproape întotdeauna vom găsi în noi un păcat pe care-l pedepsim la alţii.  Lev 
Tolstoi 
 
Oportunităţile se multiplică pe măsură ce sunt exploatate corect!  Sun Tzu 
 
Dacă faci ceva, nu vei fi întotdeauna fericit; dar nu vei fi niciodată fericit fără să faci ceva.  Benjamin 
Disraeli 
 
Eşti inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; eşti înţelept dacă ştii care jumătate!   
Autor necunoscut 
 
Nu contează că ai căzut, atâta timp cât culegi ceva de pe jos în timp ce te ridici.   Paul Avery 
 
Succesul este un drum, nu o destinaţie.  B. Sweetland 
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Dacă nu ştii unde mergi, probabil că o să ajungi altundeva.  Laurence J. Peter 
 
A nu reuşi să ai un plan înseamnă a plănui să nu reuşeşti.  Effie Jones 
 
O viaţă bună este  duşmanul unei vieţi extraordinare.  Nancy Dornan 
 
Succesul e simplu. Fă ce e potrivit, în felul potrivit la timpul potrivit.  Arnold Glasgow 
 
O călătorie de mii de mile începe cu un singur pas.  Lao Tze 
 
Oportunităţile mici sunt adesea începutul marilor reuşite.  Demostene 
 
Nu de moarte trebuie să ne temem, ci de a nu fi trăit cu adevărat niciodată.  Marcus Aurelius 
 
Succesul este abilitatea de a trece din eşec în eşec fără să-ţi pierzi entuziasmul.  Winston Churchill 
 
Pesimistul observă dificultăţile din orice oportunitate. Optimistul observă oportunităţile din orice 
dificultate.  Winston Churchill 
 
Toate marile realizări necesită timp!  Maya Angelou 
 
Eşecul este doar un indicator pe drumul spre realizare.  C.S. Lewis 
 
Succesul înseamnă să ai curajul, determinarea şi dorinţa de a deveni ceea ce ai fost menit să devii.  
George Sheehan 
 
Punctul de plecare al oricărei realizări este dorinţa.  Napoleon Hill 
 
Limitele şi succesele noastre se vor baza, cel mai adesea, pe aşteptările pe care le avem cu privire la 
noi.  Denis Waitley 
 
Un om fără un ţel este precum o corabie fără cârmă.  Thomas Carlyle 
 
Cuvântul IMPOSIBIL nu există în dicţionarul meu.  Napoleon Hill 
 
Singurul lucru care te-ar putea împiedica să îţi atingi visurile eşti tu însuţi.   Tom Bradley 
 
Atingerea ţelului tău este asigurată în momentul în care te dedici acestuia.   Mack R. Douglas 
 
Valoarea unui om nu este mai mare decât cea a propriilor sale ambiţii.   Marcus Aurelius 
 
Cea mai mare aventură la care te poţi înhăma este să trăieşti viaţa visurilor tale.  Oprah Winfrey 
 
Un SCOP bine ales e pe jumătate atins.  Zig Ziglar 
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Nu există niciun moment în care să poţi spune "Am destul succes. Aş putea să mă odihnesc puţin”.  
Carrie Fisher 
 
Stabileşte-ţi ţeluri înalte. Și nu te opri decât atunci când le-ai atins.   Bo Jackson 
 
Logica te va duce din punctul A în punctul B. Imaginaţia te va duce peste tot.   Albert Einstein 
 
Întâi trebuie să visezi pentru ca visurile tale să devină realitate.   Abdul Kamal 
 
Dacă vrei să ai o viaţă fericită leag-o de un ţel, nu de lucruri sau persoane.  Albert Einstein 
 
O persoană începe să moară când se opreşte din a mai visa.   Brian Williams 
 
Disciplina este podul dintre ţeluri şi realizări.  Jim Rohn 
 
Oamenii cu scopuri în viaţă au realizări pentru că ei ştiu încotro se îndreaptă.   Earl Nightingale 
 
Când te trezeşti dimineaţă, gândeşte-te ce mare privilegiu e să fii în viaţă: să respiri, să gândeşti, să te 
bucuri, să iubeşti.  Marcus Aurelius 
 
Un lucru demonstrat în prezent a fost considerat cândva imposibil.  William Blake 
 
Cel mai sigur mod de a-ţi dubla banii este să-i împătureşti în două şi să-i bagi în buzunar.  Kim Hubbard 
 
Viaţă este o flacără pură, iar noi trăim graţie unui Soare invizibil înlăuntrul nostru.  Sir Thomas Browne 
 
Nu există vreme urâtă, ci doar haine nepotrivite.  Billy Connolly 
 
Dacă poţi petrece o după-amiază complet inutilă într-un mod complet inutil, ai învăţat cum să trăieşti.   
Lin Yutang 
 
Dacă tot ce ni se întâmplă are legătură cu evoluţia noastră spirituală. asta înseamnă că nici o situaţie 
nu este fără ieşire.  Paul Brunton 
 
Adevărata descoperire nu este aceea de a găsi noi peisaje, ci de a vedea cu alţi ochi.   M. Proust 
 
Ceea ce este blând şi moale biruiește ceea ce este tare şi puternic.   Lao Tzu 
 
Feriţi-vă de golul unei vieţi pline!  Socrate 
 
Nu căutaţi să fiţi oameni de succes,căutaţi să fiţi oameni de valoare.  Albert Einstein 
 
Sesizează ceea ce poţi vedea şi atunci ceea ce îţi este ascuns îţi va deveni clar. Biblioteca NAG 
Hammadi 
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Prietenia ia naştere în momentul în care o persoană îi spune alteia: „Și tu?!  Credeam că sunt 
singurul”. C.S.Lewis 
 
Atunci când priviţi răsăritul soarelui primăvara, gândiţi-vă că sunteţi un fel de pământ în care aurul 
razelor sale poate veni să se depună şi să se fixeze.  O.M. Aivanhov 
 
Egoul te îndeamnă să împlineşti, în timp ce sufletul te îndeamnă să te bucuri de proces. Doreen Virtue 
 
Să-ţi pară rău este o derivare pozitivă a sentimentului care îţi permite o reconciliere cu propriul 
trecut.   Doreen Virtue 
 
Cheia unei dimineţi, oarecare sau de sărbătoare, este să-ţi deschizi ochii cu sufletul deschis şi sufletul 
cu ochii deschişi.  Autor necunoscut 
 
Cel care vrea să vadă ce se întâmplă în vale trebuie să urce pe culme; ajuns acolo, nu numai că vede, 
dar este şi ocrotit.  O.M. Aivanhov 
 
Nu te îngrijora de ceea ce gândesc oamenii, nu li se întâmplă prea des.  Boileau 
 
Învingătorii sunt oamenii care au obiceiul să facă acele lucruri pe care rataţii se simt inconfortabil să 
le facă.  Ed Foreman 
 
Pentru a putea muri, trebuie mai întâi să fi trăit.  Klaus Kenneth 
 
Nu caut, găsesc.  Pablo Picasso 
 
A gândi înseamnă a te compromite.  Heidegger 
 
Omul, în genunchi în faţa lui Dumezeu, este mult mai mare.  Arsenie Boca 
 
Occidentul are probleme. Orientul are taine.  Gabriel Marcel 
 
Taina nu se trăieşte, ci te trăieşte.   Evdokimov 
 
Toate familiile fericite se aseamănă între ele. Fiecare familie nefericită este nefericită în felul ei.  Lev 
Tolstoi 
 
Iubeşte cât mai mulţi oameni, ca să te poţi detaşa de ei.  Paul Ferrini 
 
Ai grijă de ţine în fiecare zi . Eşti unic şi extraordinar, chiar dacă ai uitat.   Jaques Salome 
 
Un om trebuie să fie îndeajuns de matur să îşi admită greşelile, destul de inteligent să profite de pe 
urmă lor şi destul de puternic să le corecteze.  John C. Maxwell 
 
Permite-ţi ţie însuţi să fii perfect, cu toate aparentele tale imperfecţiuni.  Wayne W. Dyer 
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Multă iubire de Sine nu atrage ego-ul, ci îl alungă. Egoul îl atrage neiubirea şi neîmpăcarea cu tot ce e 
fiinţă.  Autor necunoscut 
 
Aşteptările creează Dependenţă care creează Agresivitate care creează Pierdere.  Lazarev 
 
Sunt foarte curios ce este posibil pentru tine azi.  Milton Erickson 
 
A fi puternic nu înseamnă să îţi blochezi sentimentele, ci să le onorezi.  Autor necunoscut 
 
Uneori, un prieten care e în poziţia de observator primeşte mai bine mesaje pentru tine pentru că nu 
e implicat emoţional. Aşa e rânduită lumea.  Doreen Virtue 
 
Viaţă nu reprezintă nimic fără prietenie.  Cicero 
 
Viitorul depinde de ce facem noi în prezent.  Mahatma Gandhi 
 
Sufletul tău (subconştient, spirit, trecut) este suma totală a fiecărui sentiment pe care l-ai avut, creat 
vreodată.  Neale Donald Walsh 
 
Azi nu voi gândi rău despre nimeni, voi vedea în toate Voinţa Divină.  Autor necunoscut 
 
Nimeni nu învaţă pe nimeni nimic. Informaţia este în noi, limitele sunt în noi.  Elena Ignat 
 
Înainte de a începe să te caţeri pe scara succesului asigură-te mai întâi că ai proptit-o de clădirea care 
trebuie.  S. Covey 
 
Viaţă ne oferă un şir nesfârşit de prilejuri pentru a înfăptui acte caritabile. Nu rata niciunul.  Stuart şi 
Linda Macfarlane 
 
Iubirea este ceva absolut şi nu poate fi diminuată de timp sau distanţă. Poate fi eclipsată de teamă, 
dar strălucirea ei nu scade, de fapt, niciodată; frica închide mintea, iubirea dechide inima  şi dizolvă 
frica.  Brian Weiss 
 
Visului îi este frică să se trezească şi să vadă că nu este real. Inimii, atâta timp cât îi este frică să nu fie 
rănită, nu învaţă să vibreze. Și sufletul, atâta timp cât îi este frică de moarte, nu învaţă să trăiască.  
Bette Midler 
 
Decât să fii un suflet într-un corp, mai bine transformă-te într-un corp aflat într-un suflet!   Autor 
necunoscut 
 
Adevărul este unicul teren stabil pe care putem să păşim.  Elizabeth Cady Stanton 
 
Dacă te întrebi de ce te simţi aşa de deprimat, poţi fi convins că acest lucru se datorează unei poveşti 
neadevărate pe care ţi-o spui şi pe care o crezi. Visul tău a devenit profund distorsionat, iar acest 
lucru trebuie luat ca atare.  Miguel Ruiz 
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Calea pe care tebuie să o urmaţi constă în a vă reaminti de natura voastră cea mai autentică şi a trăi 
conform acestei naturi, în contextul diverselor situaţii cu care va confruntaţi în viaţă, indiferent de 
modul în care vă este prezentată viaţă.   Gregg Braden 
 
Trăim ca să facem viaţa mai uşoară celor care vin după noi. Asta nu funcţionează totdeauna.  Din 
filmul Dekalg 
 
Studiază mai întâi ştiinţa şi continuă apoi cu practica născută din această ştiinţă.  Leonardo da Vinci 
 
Pacea este o comoară pe care nu o putem preţui îndeajuns.  Charles de Orleans 
 
Nu poţi scăpa de necesitate, o poţi doar învinge.  Seneca 
 
Îmbătrânesc şi tot învăţ.  Eschil 
 
 Adevărul care îi face pe oameni liberi este în cea mai mare parte adevărul pe care oamenii n-ar vrea 
să-l audă.  Hebert Agar 
 
Unii oameni visează la succes în timp ce alţii se trezesc şi trag tare să îl ajungă.  Autor necunoscut 
 
Când te trezeşti în fiecare zi, conştientizează că Dumnezeu este tot ce există. Fii blând cu frica ta şi cu 
cea  a altora şi aminteşte-ţi că frica apare numai când uiţi cine eşti.   Paul Ferini (Puterea Dragostei) 
 
Chiar şi omul care nu dă nimic vieţii pretinde de la viaţă totul.  I. Ducic 
 
Nimic nu e mai greu decât să cauţi ceva desăvârşit în toate privinţele.  Cicero 
 
Trebuie să ştii şi ceea ce aperi, nu numai împotriva a ceea ce lupţi.  Autor necunoscut 
 
E o necesitate pentru om să lase în urma lui o pată de întuneric care-i seamănă.  V. Hugo 
 
Toţi oamenii se aseamănă prin cuvinte, numai faptele îi deosebesc.   Moliere 
 
Împodobeşte-ţi partea invizibilă a caracterului şi caută să faci o faptă bună fără martori.  Valeriu 
Butulescu 
 
Podoaba vieţii este talentul, cununa talentului - caracterul.   Simion Mehedinţi 
 
Caracterul este baza dreptunghiului, iar inteligenţa este înălţimea.  Napoleon  Bonaparte 
 
Fierbem la temperaturi diferite.  Ralph Waldo Emerson 
 
Pentru a măsura omul, măsoară-i inima.  Malcom Forbes 
 
Nu vom fi niciodată destul de recunoscători faţă de pământul care ne-a dat totul.  C. Brâncuşi 
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Ce este toleranţa? Atributul umanităţii.  Voltaire 
 
Cine îmbină utilul cu frumosul întruneşte sufragiile tuturor.  Horaţiu 
 
Învăţătura îţi da lumina, dar nu te înalţi decât prin caracter.  Ov. Denusianu 
 
Cine nu cade, nu se poate înălţa.  L. Blaga 
 
Numai stăruinţa duce la ţintă, numai abundenţa duce la claritate, şi-n abis se află adevărul.  Schiller 
 
Dacă vrei să-ţi învingi o slăbiciune nu o hrăni.  William Penn 
 
Nu e nimic mai imoral decât să apari ca om de treabă tocmai atunci când eşti necinstit.  Cicero 
 
Râsul e ca ştergătorul de parbriz: nu opreşte ploaia, dar îţi permite să îţi vezi de drum.  Jeanne Wasbro 
 
Focul întăreşte întotdeauna ceea ce nu poate distruge.  Oscar Wilde 
 
Faima se rugineşte dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare zi.  N. Iorga 
 
Cea mai copleşitoare forţă majoră sub presiunea căreia suntem uneori constrânşi să lucrăm este 
propria noastră conştiinţă.   L. Blaga 
 
Mila, când nu e însoţită de iubire infinită, e mai ofensatoare decât dispreţul.  Garabet Ibrăileanu  
 
Copiii trebuie crescuţi pentru ei, nu pentru părinţi.  N. Iorga 
 
Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că n-ai făcut nimic remarcabil.  Confucius 
 
Oamenii supravieţuiesc, nu datorită grijii pe care şi-o poartă lor înşişi, ci prin dragostea celorlalţi faţă 
de ei.   Lev Tolstoi 
 
Prietenii rămân prieteni pentru că nu se amestecă unul în viaţă celuilalt.  Richard Alan 
 
Dintre toate lucrurile pe care înţelepciunea ni le pune la dispoziţie pentru a ne face viaţă cu adevărat 
fericită, cel mai însemnat este prietenia.  Epicur 
 
Un om deştept rezolvă problema, un om şi mai deştept o evită.  Albert Einstein 
 
Necazurile le-am lăsat pe prag când am venit la tine prieten drag.  Theodosia Garrison 
 
Dacă nu ai timp să faci un lucru bine, crezi că vei avea timp să îl faci din nou?  Autor necunoscut 
 
Orice lucru este creat de două ori: o dată în mintea ta şi o dată în lume.  Buddha 
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Nu subestima niciodată puterea de a te schimba. Niciodată nu supraestima puterea de a-i schimba pe 
ceilalţi.  Wayne Dyer 
 
Să ai o viziune în care să crezi şi să urmăreşti constant  s-o împlineşti, iată unul dintre secretele pentru 
care viaţă merită să fie trăită.  Herbert Casson 
 
Nu sunt dator să înving, dar sunt dator să fiu cinstit. Nu sunt dator să izbândesc, dar sunt dator să îmi 
respect principiile.  Abraham Lincoln 
 
Singura satisfacţie adevărată este aceea de a spori sufleteşte neîncetat, devenind mai drept, mai 
corect, mai generos, mai simplu, mai uman, mai bun, mai activ. Tuturor ne stă la îndemână să o 
facem, prin îndeplinirea datoriilor zilnice, în cel mai bun mod cu putinţă.  James Freeman Clarke  
 
Să fim noi înşine şi să ne exprimăm opiniile din inimă şi curajos - asta e tot ce avem.  Hubert H. 
Humphrey 
 
Fă ceea ce crezi şi crede în ceea ce faci. în rest, totul e risipă de energie şi de timp.  Nisargadatta 
 
Nimic nu este mai plăcut decât să te ridici la înălţimea adevărului.  Francis Bacon 
 
Nu  urmări să ai succes, străduieşte-te să ai valoare.  Albert Einstein 
 
Dacă nu te dăruieşti unei cauze importante, nu începi să trăieşti.  William  P. Merrill 
 
Nu urma cărări bătătorite, fă-ţi propria ta cărare şi lasă o urmă.  Autor necunoscut 
 
Cea mai mare laşitate este să cunoşti binele şi să nu-l faci.  Confucius 
 
În fiecare pas, să vezi finalul.  Ralph Waldo Emerson 


