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Alegerile pe care le fac sunt ingredientele unui viitor gustos. Ingredientele la voia întâmplării nu-mi 
dau satisfacţia contribuţiei, chiar dacă prăjitura e sau nu gustoasă.  Autor necunoscut (Trimisă de 
Mihaela Radu) 
 
Din momentul în care înţelegi că nu ai nevoie de nimic, eşti liber să ai tot ce vrei.  Ian Watso  (Trimisă 
de Camelia Bogățeanu) 
 
Să ai încredere în intuiţia ta până la sfârşit, deşi nu ai argumente. Ceea ce se află în spatele nostru şi 
ceea ce se află în faţă noastră sunt lucruri mărunte în comparaţie cu ceea ce se află înlăuntrul nostru. 
Ralph Waldo Emerson  (Trimisă de Elena-Gabriela Sorodoc) 
 
Copiii nu-şi vor aminti de tine pentru lucrurile materiale pe care le-ai dat lor, ci pentru faptul că i-ai 
iubit cu adevărat.  Autor necunoscut  (Trimisă de Marina Ardelean) 
 
Nu dispera dacă nu ai auzit de cineva „cunoscut”. Nici el nu a auzit de tine! Romeo Crețu (Trimisă de 
Cristian Dragoste) 
 
Iată secretul meu, un secret foarte simplu. Numai cu inima poţi vedea cu adevărat, esenţialul este 
ascuns ochilor. Antoine de Saint-Exupery  (Trimisă de Alina Roşca) 
 
Leadership-ul este arta de a-i face pe oameni să facă ce vrei tu pentru că aşa vor ei.  Dwight D. 
Eisenhowen  (Trimisă de Tina Tănase) 
 
Fă-ţi datoria oricând. Totdeauna va fi cineva care să te vadă: tu însuţi.  Nicolae Iorga (Trimisă de 
Cornelia Butunoi) 
 
Prost nu e acela ce nu înţelege unele lucruri, cât de multe, ci acela care le înţelege pe toate pe dos.  
Nicolae Iorga (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Viaţa începe la 40 de ani. Până atunci faci doar cercetare.  Carl Gustav Jung    (Trimisă de Monica Lazăr) 
 
Când crezi că ştii toate răspunsurile, vine viaţa şi schimbă întrebările.  Bob Marley   (Trimisă de Monica 
Lazăr) 
 
Timpul tău este limitat, aşadar nu-l irosi trăind viaţa altuia. Nu lăsa zgomotul opiniilor celorlalţi să îţi 
acopere vocea ta interioară. Steve Jobs (Trimisă de Alina Roşca) 
 
Adevăraţii prieteni sunt cei pe care îi chemi în momentele frumoase ale vieţii tale, iar în cele rele vin 
nechemaţi.  Autor necunoscut  (Trimisă de Marina Ardelean) 
 
Iartă-ţi duşmanii, dar nu le uita niciodată numele.  J. F. Kennedy (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Eşti media valorică a celor 5 oameni cu care îţi petreci majoritatea timpului.  Jim Rohn (Trimisă de 
Bogdan Bănculescu) 
 



 
 

Maxima Zilei 2015 

A fi binevoitor cu toată lumea, dar a nu fi prieten cu toată lumea, asta creşte valoarea unui om. Jane 
Austen (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Ce multe lucruri neaşteptate au venit, ce multe lucruri aşteptate nu s-au ivit niciodată! Seneca (Trimisă 
de Elena-Gabriela Sorodoc) 
 
Dă-mi Doamne seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba 
ceea ce pot şi înţelepciunea de a cunoaşte diferenţa. Reinhold Niebuhr  (Trimisă de Cristian Dragoste) 
 
Frumuseţea este eternitatea contemplându-se în oglindă. Dar tu eşti eternitatea şi tot tu oglinda. 
Kahlil Gibran (Trimisă de Tina Tănase) 
 
Oamenii se împiedică uneori de adevăr, dar se ridică şi merg mai departe. Autor necunoscut  (Trimisă 
de Carmen Mureşanu) 
 
Oamenii rezonabili încearcă să se adapteze la realitate, în timp ce oamenii  nerezonabili încearcă să 
adapteze realitatea la ei înşişi. George Bernard Shaw  
 
Dacă pui o întrebare la care nu aştepţi răspuns, să nu te miri dacă primeşti un răspuns la care nu te 
aştepţi. Autor necunoscut  
 
Nu există vânt favorabil decât pentru cei care ştiu în ce direcţie navighează. Seneca  
 
A dovedi că am dreptate ar însemna să fiu de acord că s-ar putea să mă înşel. Beaumarchais  
 
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 
  
Suferi de pe urma nedreptăţii unui om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel doi oameni răi.  Sfântul Augustin 
(Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Nu poţi descoperi noi oceane dacă nu ai curajul să te îndepărtezi până nu mai vezi ţărmul. Gordie 
Howe  
 
Nu te opri niciodată din zâmbit pentru că nu ştii niciodată cine se va îndrăgosti de zâmbetul tău. 
Autor necunoscut  (Trimisă de Alina Roşca) 
 
Nu eşti înţeles? Sileşte-te a înţelege tu însuţi ceva mai bine. Nicolae Iorga (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
Sunt fericit, prietenii mei ştiu cine sunt. Când sunt deprimat, ştiu cine sunt prietenii mei! Autor 
necunoscut (Trimisă de Marina Ardelean) 
 
Când anii se adaugă vieţii, dă viaţă anilor! Franz Kafka 
  



 
 

Maxima Zilei 2015 

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.  Jacques Salome  
 
Să nu umblaţi după tot ce străluceşte, ci după tot ceea ce vă luminează inima! Nelson Mandela 
(Trimisă de Elena-Gabriela Sorodoc) 
 
Fă ce spui. Termină ce ai început. Autor necunoscut (Trimisă de Bogdan Banculescu) 
 
Răbdarea este puterea celui fără putere. Autor necunoscut (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Nu te lua niciodată prea în serios, pierzi din frumuseţea lucrurilor. Autor necunoscut (Trimisă de 
Cristian Dragoste) 
 
Fiinţele umane cele mai fericite nu posedă mare lucru, ele sunt. Langston Hughes 
  
Nu trece prin viaţă, creşti prin viaţă! Eric Butterworth (Trimisă de Cornelia Butunoi) 
 
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie din două sărituri mici.  G. Mallasz  
 
E greu să pierzi, dar mult mai rău este să nu fi încercat niciodată să reuşeşti.  David Lloyd George  
 
Când dai, la început dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce eşti. Părintele 
Arsenie Boca (Trimisă de Alina Roşca) 
 
A trăi, a greşi, a cădea, a triumfa, a recrea viaţa vieţii.  James Joyce  (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Oricât ar fi noaptea de lungă, tot vin odată zorile. Albert Einstein  
 
Singurul lucru de care trebuie să ne temem este însăşi Teama. Georges Santayana  
 
Chiar şi întâmplările au cauzele lor. Aristotel (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Prietenia înseamnă un suflet în două trupuri. Aristotel  
 
Forma poate fi mai importantă decât substanţa. Un sloi de gheaţă poate avea rol de lentilă şi să 
aprindă focul. George Iles  
 
Numai inteligenţa e autentică, prostia e sinceră. Camil Petrescu (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
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 pricepe nu vorbeşte, stăpânind erudiţia el tace. Lao Tzu  
 
Un arcaş bun atinge ţinta înainte de a trage.  Ch'Ao Pu-che  
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Omul se împotriveşte în a-şi părăsi labirintele. Multimilenarul mit îl sileşte să rămână.  Rene Char  
(Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Cel care dimineaţă a învăţat preceptele înţelepciunii, seara poate muri împăcat. Confucius 
  
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 
  
Să te întrebi ce ai greşit în ziua în care nu mai ai duşmani. Nicolae Iorga (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Imaginaţia este mai importantă decât erudiţia. Albert Einstein  
 
O viaţă inutilă este o moarte timpurie. Goethe (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Nu există geniu fără un dram de nebunie. Aristotel  
 
Într-o zi Alice a ajuns la o răspântie de drum şi a văzut o pisică într-un copac. „Ce drum să aleg?” a 
întrebat-o Alice pe pisica. „Unde vrei să mergi?” a întrebat pisica. „Nu ştiu!” a răspuns Alice. „Atunci 
nu contează pe unde o iei.” a spus pisica. Lewis Carroll, Alice în Ţara Minunilor (Trimisă de Alina Roşca) 
 
Nu ştii ceea ce poate cu adevărat un om, decât atunci când vezi opera lui Michelangelo la Capela 
Sixtină. Goethe (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
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  
 
Că nu sunt vremile subt cârma omului, ci bietul om subt vremi. Miron Costin (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
Exagerarea este adevărul care şi-a ieşit din fire. Khalil Gibran   
 
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  
 
Nu există întâlniri întâmplătoare. James Redfield  (Trimisă de Elena-Gabriela Sorodoc) 
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Totul ar trebui să fie cât mai simplu cu putinţă, însă nu mai simplu de atât. Albert Einstein  
 
A nu-ţi respecta duşmanul înseamnă a pierde o şansă de a-l învinge. Lucian Blaga (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
Caută să devii un om mai bun şi asigură-te că ştii cine eşti tu înainte de a cunoaşte pe cineva şi a 
aştepta că acea persoană să ştie cine eşti. Gabriel Jose Garcia Marquez  
 
Oamenii înţelepţi îşi pun  încrederea în idei şi nu în circumstanţe. Ralph Waldo Emerson   
 
Timpul este ceea ce avem cel mai puţin. Ernest Hemingway (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
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  
 
Este mai bine să fii pregătit pentru o ocazie pe care nu o vei avea decât să ai o ocazie şi să nu fii 
pregătit. Autor necunoscut  
 
Nu abandona ceea ce nu ştii să faci, ci combină cu ceea ce ştii să faci.  John Wooden  
 
Odihneşte-te de muncă prin muncă. George Enescu  (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
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  
 
Succesul înseamnă să perseverezi acolo unde ceilalţi renunţă. William Feather  
 
Trebuie să fim modeşti şi să ne amintim că toţi ceilalţi ne sunt inferiori. Oscar Wilde (Trimisă de 
Carmen Mureşanu) 
 
Pierzi toate încercările pe care nu le faci.  Wayne Gratzky  
 
Am urcat munţi la care nu le-am văzut vârfurile, am străbătut deşerturi fierbinţi şi oceane fără sfârşit 
însă, din păcate, nu am văzut roua din iarba din faţa casei mele. Autor necunoscut  
 
Cu pumnul strâns nu se poate da mâna cu cineva. Indira Gandhi  
 
Prietenia este cu siguranţă cel mai bun balsam pentru durerile provocate de decepţiile din dragoste. 
Jane Austen (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Când cineva nu înţelege o privire, cu atât mai mult nu va înţelege o lungă explicaţie. Proverb arab 
  
Adevărata înţelepciune înseamnă să-ţi recunoşti propria ignoranţa. Socrate  
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Nu crede ceea ce îţi spun ochii! Tot ceea ce văd ei e limitare. Priveşte cu înţelegere, află ceea ce ştii 
deja şi vei descoperi calea de a zbura. Richard Bach (Trimisă de Alina Roşca) 
 
Cheia înţelepciunii este să pui tot timpul întrebări. Indoiala te face să te întrebi şi, întrebându-te, 
ajungi la adevăr. Peter Abeharon  
 
Poţi afla uşor caracterul unui om în funcţie de cum îi tratează pe cei care nu pot face nimic pentru el. 
Malcom Forbes (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
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.  Autor necunoscut  
 
Interesele dezbină oamenii, dar vicioşii se înţeleg mereu între ei.  Honore de Balzac (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
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.  Autor neconoscut  
 
Efortul îşi arată roadele după ce o persoană refuză să se oprească.  Napoleon Hill  
 
Dacă nu port duşmănie şi dacă nu mă bucur de răul cui mi-a făcut rău, consider că iert.  Ileana 
Vulpescu (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Obstacolele, asemenea animalelor sălbatice, sunt lașe, dar te vor păcăli dacă vor putea. Dacă vor 
vedea că te temi de ele, se vor arunca asupra ta,  dar dacă le vei privi drept în ochi, vor dispărea din 
faţa ta. Orison Swett 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  
 
Pesimismul este doar numele pe care oamenii lipsiţi de îndrăzneală îl dau înţelepciunii. Mark Twain 
(Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Oamenilor nu le pasă cât de multe ştii, până nu află cât de mult îţi pasă. John C. Maxwell 
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Esenţa puterii pe care o are influenţa constă în a-l face pe cel de lângă tine să se implice. Harry A. 
Overstreet  
 
Să dărui totul, să sacrifici totul fără speranţa de răsplată, asta înseamnă iubire. Albert Camus (Trimisă 
de Carmen Mureşanu) 
 
Eu pornesc de la premisa că funcţia leadershipului este de a genera mai mulţi lideri şi nu mai multe 
persoane care să vrea să fie conduse. Ralph Nader  
 
În lume-s mari minuni, dar mai mari că omul nu-s. Sofocle (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Învăţătura îţi dă lumină, dar nu te înalţi decât prin caracter. Autor necunoscut  
 
Dacă continui să faci ceea ce ai făcut tot timpul, vei obţine în continuare ceea ce ai obţinut tot timpul. 
W.L. Bateman (Trimisă de Alina Roşca) 
 
Cea mai frumoasă experienţă pe care o putem avea este misterul. Cel care este străin de această 
emoţie, care nu mai poate zăbovi să se mire şi să stea mut de uimire, e ca şi mort.  Albert Einstein  
 
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi să vezi foarte departe. Constantin 
Brâncuşi  
 
Păstrează-ţi bunătatea că pe o comoară. Învaţă să dăruieşti fără ezitare, să pierzi fără regrete, să 
câştigi fără cruzime. George Sand (Trimisă de Camelia Bogățeanu) 
 
A spune că omul este un amestec de putere şi de slăbiciune, de lumină şi de orbire, de micime şi 
grandoare, nu înseamnă a-i face proces, ci a-l defini. Denis Diderot 
 
Nivelul succesului nostru este limitat doar de către imaginaţia noastră şi nici un act de bunătate nu 
este în zadar. Aesop 
 
Educaţia este abilitatea de a asculta aproape orice lucru fără să-ţi pierzi răbdarea sau încrederea în 
ţine. Robert Frost 
 
Ori de câte ori suntem în îndoială, trebuie să alegem calea prin care greşim mai puţin. Aristotel 
(Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Nu ştiu care este cheia succesului, dar a eşecului este să încerci să îi mulţumeşti pe toţi. Bill Crosby 
 
Un om de succes este cel care poate construi o fundaţie solidă cu cărămizile cu care ceilalţi aruncă în 
el. David Brink 
 
Dacă vrei să ajungi sus foloseşte picioarele tale. Nu te lăsa purtat şi nu te caţăra pe spinarea sau pe 
capul altora. Friedrich Nietzsche (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
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Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc să învăţ 
câte ceva pe lângă fiecare.  Sigmund Freud 
 
Doreşte-ţi succesul şi nu perfecţiunea. Nu renunţa niciodată la dreptul tău de a greşi, pentru că atunci 
îţi vei pierde abilitatea de a învaţă lucruri noi. David M. Burns 
 
Căderile fac parte de cele mai multe ori din regia succesului.  Vasile Ghica 
 
O minune! Puterea atât de fragedă a mugurului proaspăt învinge şi sparge scoarţa cea mai tare şi mai 
dură a unui arbore.  Lucian Blaga (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Să nu te cerţi cu oamenii mai mult decât cu ţine însuţi.  Lucian Blaga 
 
Educaţia nu este cât de mult ai memorat şi nici ceea ce ştii. Este capacitatea de a diferenţia ceea ce 
ştii de ceea ce nu ştii.  Anatole France 
 
Există unii oameni care reuşesc să aibe succes chiar şi atunci când nimeni nu crede în ei, dar niciodată 
nu va avea succes unul care nici el nu crede în el însuşi.  Autor necunoscut 
 
Victoria care contează este victoria împotriva ta. Morihei Ueshiba (Trimisă de Bogdan Bănculescu) 
 
Un om este suma actelor sale - a ceea ce a făcut şi ceea ce ar fi putut face. Andre Malraux 
 
Principala sarcină din viaţă unui om este să se nască, să devină ceea ce îi permite potenţialul. Cel mai 
important produs al efortului sau este propria personalitate.  Erich Fromm 
 
Cel mai greu lucru de păstrat este echilibrul.  Jean Grenier 
 
Ştiu că sunt prost, dar când mă uit în jur prind curaj.  Ion Creangă (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. Nicolae Iorga 
 
Nu poţi fi om fără să fii o fiinţă culturală. Mircea Eliade 
 
Numai Omul poate reprezenta limita şi în acelaşi timp conştiinţa de sine a limitei. Gabriel Liiceanu 
 
Mulţi pierd micile bucurii, aşteptând marea fericire. Pearl S. Buck 
 
Istoria este o minciună pe care nimeni nu o contestă. Napoleon Bonaparte (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
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 
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Viaţă poate fi înţeleasă doar privind în urmă, dar poate fi trăită doar privind înainte. Soren Kirkegaard 
 
Azi, mâine, poimâine… Ce importanţă poate să aibă data? Timpul în istoria lumii nu contează decât 
pentru cel care suferă. Camil Petrescu (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Dacă aş fi din nou tânăr, aş face aceleaşi greşeli, numai că le-aş face mai devreme. Soren Kirkegaard 
 
Nu poţi să înveţi ceva pe cineva, poţi doar să îl ajuţi să găsească răspunsul în el însuşi. Galileo Galilei 
 
Adevărata filozofie este să înveţi să vezi lumea din nou.  Merleau - Ponty 
 
Iubeşte-mă când o merit cel mai puţin. Atunci am nevoie cel mai mult. Proverb chinezesc 
 
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l aşteaptă. Woody Allen 
 
E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră.  Jules Renard 
 
Dacă vrei să ştii cine este un om, dă-i o funcţie de conducere. Robert Brasillach 
 
Dacă ai impresia că educaţia e scumpă, atunci încearcă să vezi cum e ignoranţa. Andy McIntyre 
 
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili. Ernest 
Hemingway 
 
Nu voi fi un om obişnuit, pentru că am dreptul să fiu extraordinar. Peter O'Toole 
 
Un om întreg nu-şi poate face gesturile pe jumătate. Tudor Arghezi (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Călătoria este mult mai distractivă dacă ştii unde mergi.  John C. Maxwell 
 
Toate minţile mărginite au obiceiul de a nu ieşi din cercul întâmplărilor şi de a nu le căuta cauza. 
Pentru greşelile lor le place să-i găsească vinovaţi pe alţii. Honore de Balzac (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
Succesul înseamnă să îţi cunoşti scopul în viaţă, să îţi atingi potenţialul maxim şi să plantezi seminţele 
câştigului în beneficiul celorlalţi. John C. Maxwell 
 
Faptul că nu poţi să te împlineşti în viaţă decât dacă îţi stabileşti un scop este copleşitor de evident. 
Henry J. Kaiser 
 
Fă ceea ce poţi cu ceea ce ai, cu condiţia să le ai la dispoziţie. Theodore Roosevelt 
 
Marile incendii se nasc din scântei mici. Cardinalul Richelieu (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
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Nu există om care să nu fie capabil să facă mai mult decât crede că e în stare.  Henry Ford 
 
Am învăţat că succesul trebuie măsurat nu atât prin poziţia pe care o obţine un om în viaţă, cât şi prin 
obstacolele pe care le depăşeşte în încercarea sa de a reuşi. Booker T. Washington 
 
Indiferent ce a fost în trecutul unei persoane, viitorul său este imaculat. Autor necunoscut 
 
Aşa cum albinele extrag miere din cimbru, cea mai puternică şi uscată dintre plante, la fel un om 
extraordinar profită adesea de cele mai ciudate circumstanţe. Plutarh 
 
Dacă ceea ce ai făcut ieri ţi se pare destul de impresionant, înseamnă că nu ai făcut destul astăzi. Earl 
Wilson 
 
Omul îmbătrâneşte numai când îmbătrânesc toate pasiunile lui. Iovan Ducici (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
Niciodată nu este prea târziu să fii ceea ce ai fi putut deveni. George Eliot 
 
Fă în fiecare zi ceva ce nu vrei să faci. Această este regulă de aur pentru a dobândi obiceiul de a-ţi 
face datoria fără efort.  Mark Twain 
 
Măsura adevărată a valorii tale include beneficiile pe care le-au avut alţii de pe urma succesului tău. 
Cullen Hightower 
 
Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate! Pliniu 
 
Un prieten este un dar pe care ţi-l faci singur. Robert Louis Stevenson 
 
Pentru  ce să te chinui să duci o viaţă nefericită? Richard Bach 
 
Trăieşte că şi cum ai muri mâine. Învaţă ca şi cum ai trăi veşnic. Mahatma Ghandi  (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
Nu contează atât de mult ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci. Maica Tereza (Trimisă de Camelia 
Bogățeanu) 
 
Scopul educaţiei este acela de a înlocui o minte goală cu una deschisă. Malcom S. Forbes 
 
Cine umblă după iubire, n-o va găsi. Cine-o da, o primeşte înapoi. Autor necunoscut 
 
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 
 
Cel mai important lucru nu este ceea ce oferim oamenilor, ci ceea ce trezim în ei. Jacques Salome 
(Trimisă de Alina Roşca) 
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Dumnezeu a iubit păsările şi a creat copacii. Omul a iubit păsările şi a creat coliviile.  J. Deval 
 
Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă! Nichita Stănescu (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
E mai uşor de sfărâmat un atom decât o prejudecată. Albert Einstein 
 
Firea omului fuge de singurătate, caută întotdeauna un sprijin şi nu este altul mai mare decât inima 
unui prieten bun.  Cicero 
 
Când te ocupi prea mult timp de defectele altora, nu ai timp să le îndrepţi pe ale tale.  Jean de la 
Bruyere 
 
Important în viaţă nu e cum începi, ci cum continui.  Anda Călugăreanu 
 
Aminteşte-ţi că a nu primi ceea ce vrei este, uneori, un noroc.  Autor necunoscut 
 
E urât să nu fii recunoscător, dar cel mai urât e să aştepţi recunoştinţă.  Nicolae Steinhardt (Trimisă de 
Carmen Mureşanu) 
 
Există două feluri de a împrăştia lumina: să fii lumânarea sau să fii oglinda care o reflectă.  Edith 
Wharton 
 
Copiii sunt mâinile cu care ne prindem de rai. Henry Ward Beecher 
 
Căutăm binele fără a-l găsi vreodată, în schimb găsim răul fără să-l căutăm.  Democrit 
 
Fără o mare perseverenţă nu există nici talente, nici genii.   D. Mendeleev 
 
Cei care nu acceptă să fie sfătuiţi nu vor putea fi nici ajutaţi.   B. Franklin 
 
Cei inteligenţi şi sensibili au întotdeauna momente de îndoială. Camil Petrescu (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
Problemele corect formulate sunt pe jumătate rezolvate. Autor necunoscut 
 
Toată lumea ştie că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine cineva care nu ştie acest lucru şi 
le realizează.  Albert Einstein 
 
Frumuseţea lucrurilor există în sufletul celui care le admiră. David Hume 
 
Cine vorbeşte seamănă, cine ascultă culege.  Proverb persan 
 
Inteligenţii se împart în două - buni şi răi. Proștii se împart în una – răi.  Garabet Ibrăileanu (Trimisă de 
Carmen Mureşanu) 
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Când Domnul vrea să-l piardă pe om, trimite asupra lui trufia! Michael Faraday 
 
Nimic nu este într-un anume fel. Starea ta de spirit creează realitatea.  Aforism zen 
 
Înţeleptul primeşte la fel laudele şi dispreţul.  Aforism zen 
 
Poţi eşua în multe feluri. Succesul vine într-un singur fel.  Aristotel 
 
Nu-ţi căuta destinul, pentru că el te caută pe ţine!  Paul Evans 
 
Amintirile pe care le avem unii despre alţii, chiar în dragoste, nu sunt aceleaşi.  Marcel Proust (Trimisă 
de Carmen Mureşanu) 
 
Nu există oameni mai săraci decât cei care nu înţeleg cât de bogată le este viaţă.  Paul Evans 
 
Dacă te doare, plângi şi-ţi trece. Plânsul întăreşte pe om cum întăreşte apa clocotită lemnul.  Fănuş 
Neagu 
 
Nu sufăr din cauza greutăţilor trăite. Cred că ele m-au ajutat să fiu cine sunt acum. Paulo Coelho 
 
Fetiţo, trenul a sosit, a tras la peron! Încotro doreşti să meargă? Spre care dintre visurile tale? Şi cine 
doreşti să fie pasageri? Octavian Paler 
 
Înţelepciunea vine odată cu învăţătura.  Honore de Balzac (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Ceea ce nu trăim la timp, nu mai trăim niciodată.  Octavian Paler 
 
Mai întâi instruieşte-te singur, apoi vei primi învăţătură de la alţii.   J. W. Goethe 
 
Cea mai mare durere ţi-o provoacă incertitudinea.  Alexandre Dumas - tatăl 
 
Dacă ar fi cu putinţă să ne privim cu ochii celorlalţi, am dispărea pe loc. Emil Cioran (Trimisă de Carmen 
Mureşanu) 
 
Şansa aşteaptă minţile pregătite. Louis Pasteur 
 
Să înveţi pentru tine, dar să ştii pentru toţi.  Nicolae Iorga 
 
Drama nu e că eşti bătrân, ci că ai fost odată tânăr.    A. D. Xenopol 
  
Nu sunt supărat pentru că m-ai minţit. Sunt supărat pentru că de acum încolo nu te mai pot crede. 
Friedrich Schiller (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
E în zadar să vorbeşti celui care nu vrea să te asculte.  Mihai Eminescu 
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Viitorul aparţine celor care cred în frumuseţea viselor lor.  Eleanor Rooswelt 
 
Omului îi trebuie un vis ca să suporte realitatea.  Sigmund Freud 
 
Bucuria omului credincios, ca şi mirosul florilor, nu se nasc dintr-un suflet veşted.  Richard Wurmbrand 
 
Cu cât un lucru este mai greu de făcut, cu atât cere mai multă artă şi virtute.  Aristotel (Trimisă de 
Carmen Mureşanu) 
 
Nu privi în altă parte când ai lângă tine tot!  Autor necunoscut 
 
Iubirea nu se poate măsura, dar poţi s-o dăruieşti fără măsură.  Maica Tereza 
 
Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.  Mahatma Ghandi (Trimisă de Alina Roşca) 
 
Dacă nu-ţi place un lucru, schimbă-l. Dacă nu-l poţi schimba, schimbă-ţi atitudinea.  Maya Angelou 
 
Muzica este un fel de ultraviolet pe care nu-l percepem decât prin ureche.  Marcel Proust (Trimisă de 
Carmen Mureşanu) 
 
Nu avem voie să nu ne trezim!  Autor necunoscut 
 
Toate visele noastre se vor realiza, dacă avem curajul să le urmăm.  Walt Disney 
 
Muncă bate talentul atunci când talentul nu munceşte.  Tim Notke 
 
Timpul este aurul pe care îl baţi cu efigia muncii tale. Nicolae Iorga (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, nu renunţa! Winston Churchill 
 
Există un adevăr dureros - acela de a te pierde într-o iubire mistuitoare, uitând cât de special eşti tu. 
Ernest Hemingway (Trimisă de Cornelia Butunoi) 
 
Secretul înţelepciunii este să ştii ce lucruri să treci cu vederea.  William James 
 
Când suntem tineri şi apoi suntem în vârstă, depindem mult de afecţiunea din partea celorlalţi. Între 
aceste două stadii, de obicei simţim că putem face orice fără ajutor din partea celorlalţi şi că 
afecţiunea din partea celorlalţi nu mai este importantă. Dar cred că e foarte important la acest stadiu 
să păstrăm afecţiunea umană profundă.  Dalai Lama (Trimisă de Alina Roşca) 
 
Timpul poate fi aliatul oricui ştie să-l folosească.  Radu Beligan 
 
Curajul în lumea asta e să nu avem mască. Oana Pellea 
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Nu căuta să te înalţi defăimând pe alţii. Caută prin propriile tale calităţi să te deosebeşti de ceilalţi.   
Autor necunoscut 
 
Calea de a face ceva este să încetezi a mai vorbi şi să te apuci de treabă.  Walt Disney 
 
Când zeii vor să ne pedepsească, ne împlinesc dorinţele. Oscar Wilde (Trimisă de Carmen Mureşanu) 
 
Niciun drum presărat cu flori nu duce la glorie.  La Fontaine 


