Millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday
afternoon. Susan Ertz
Facts do not cease to exist because they are ignored. Aldous Huxley
A life is not important except in the impact it has on other lives. Jackie Robinson
Everyone who got where he is has had to begin where he was. Robert Louis Stevenson
Great ideas need landing gear as well as wings. C.D. Jackson
This shoe that fits one person pinches another. Carl Gustav Jung
I can’t imagine a person becoming a success who doesn’t give this game of life everything
he’s got. Walter Cronkite
Use the talents you possess, for the woods would be a very silent place if no birds sang
except the best. Henry Van Dyke
Difficulty is the excuse history never accepts. Edward R. Murrow
Difficulties are things that show what men are. Epictetus
Change is not made without inconvenience, even from worse to better. Richard Hooker
The successful person makes a habit of doing what the failing person doesn’t like to do.
Thomas Edison
Most misfortunes are the result of misused time. Napoleon Hill
When dealing with people, let us remember we are not dealing with creatures of logic. We
are dealing with creatures of emotion... Dale Carnegie
You can accomplish anything în life, provided that you do not mind who gets the credit.
Henry S. Truman
Don’t try to be great at all things. Pick a few things to be good at and be the best you can. Liz
Ashe
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It is one of the most beautiful compensations of life that no man can sincerely try to help
another without helping himself. Ralph Waldo Emerson
It takes twenty years to build a reputation and five minutes to lose it. Warren Buffett
Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do. Johann Wolfgang
Goethe
If your happiness depends on what somebody else does, I guess you do have a problem.
Richard Bach
Dacă nu ştii încotro te îndrepţi vei sfârşi în cu totul altă parte. Yogi Berra
A bird doesn't sing because it has an answer, it sings because it has a song. Maya Angelou
Toate schimbările, chiar şi cele mai dorite, îşi au melancolia lor, pentru că lăsăm în urmă o
parte din noi. Trebuie să murim într-o viaţă pentru a putea intra în alta. Anatole France
În order to live free and happily you must sacrifice boredom. It is not always an easy sacrifice.
Richard Bach
Time discovers truth. Annaeus Lucius Seneca
Un om nu trebuie să încerce să scape de complexe, ci să înveţe să le accepte pentru că ele îi
conduc comportamentul în lume. Sigmund Freud
Instruirea minţii este la fel de necesară ca hrana pentru corp. Marcus Tullius Cicero
Scopul educaţiei este acela de a schimba o minte goală cu una deschisă. Malcolm Forbes
Nimic nu e imposibil. Doar că unele lucruri sunt mai puţin probabile decât altele. Jonathan
Winters
The best way to pay for a lovely moment is to enjoy it. Richard Bach
Pesimistul vede dificultatea în fiecare oportunitate. Optimistul vede oportunitatea în fiecare
dificultate. Winston Churchill
Adevărata călătorie a descoperirii înseamnă nu a cauta tărâmuri noi, ci a vedea cu ochi noi.
Marcel Proust
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Every problem has a gift for you în its hands. Richard Bach
Dacă plănuieşti pentru un an, creşte orez, dacă plănuieşti pentru 20 de ani, crește copaci.
Dacă plănuieşti pentru secole, crește oameni. Proverb Chinezesc
There are no mistakes. The events we bring upon ourselves, no matter how unpleasant, are
necessary in order to learn what we need to learn; whatever steps we take, they're necessary
to reach the places we've chosen to go. Richard Bach
Nu toţi membrii unei echipe campioane se bucură de aprecierile publicului, însă fiecare dintre
ei poate spune că este campion. Earvin “Magic” Johnson
Students do not learn much just sitting in classes listening to teachers, memorizing
prepackaged assignments, and spitting out answers. They must talk about what they are
learning, write reflectively about it, relate it to past experiences, and apply it to their daily
lives. They must make what they learn part of themselves. Arthur W. Chickering and Stephen
C. Ehrmann
Experienţele profunde nu sunt niciodată paşnice! Henry James
In order to win, you must expect to win. Richard Bach
O afacere căreia îi lipseşte capitalul poate face împrumuturi; una cu sediul într-o locaţie
nepotrivită se poate muta. Dar afacerile cărora le lipsesc liderii au puţine şanse de a
supravieţui. Noel Tichy
Aproape toată nefericirea noastră are la bază faptul că ne comparăm pe noi înşine cu alţii.
Maximă englezească
Almost all of our unhappiness is the result of comparing ourselves to others. English Quote
Să nu vă temeţi de umbre. Ele vă arată că în apropiere este o lumina care străluceşte. Ruth E.
Renkel
Pacea vine din interior. Nu o căutaţi în afară. Buddha
We make a living by what we get¸ but we make a life by what we give. Winston Churchill.
True friendship comes when silence between two people becomes comfortable. David Tyson
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Cel care îndrăzneşte să predea trebuie să nu se oprească niciodată din învăţat. Richard Henry
Dann
He who dares to teach must never cease to learn. Richard Henry Dann
Unii spun că escaladează munţii pentru că aceştia se află acolo. Mă întreb dacă i-ar uimi să
afle că acesta este exact acelaşi motiv pentru care restul oamenilor ocolesc munţii. S. Omar
Barker
Cealaltă parte are la rândul ei o altă parte. Japanese Proverb
Inima omului simte lucruri pe care ochiul nu le poate vedea şi cunoaşte ceea ce mintea nu
poate înţelege. Robert Vallett
Singura persoană care te poate opri să îţi împlineşti visele eşti tu. Tom Bradley
Lucrurile nu se schimbă, noi ne schimbăm. Henry David Thoreau
Plăcerea cu care îţi faci munca oferă perfecţiune lucrului făcut! Aristotel
Merită ca în fiecare zi să asculţi măcar o melodie, să citeşti un poem bun, să priveşti o
fotografie frumoasă şi, dacă este posibil, să spui câteva cuvinte înţelepte. Goethe
Cea mai mare glorie a noastră constă nu în a nu cădea niciodată, ci în a ne ridica de fiecare
dată când cădem. Ralph Waldo Emerson
Oamenilor nu le lipseşte puterea; le lipseşte voinţa. Victor Hugo
Nici un om nu este sufiecient de bogat pentru a-şi răscumpăra trecutul. Oscar Wilde
Exemplul nu este un alt mod de a-i educa pe alţii, ci este singurul mod de a-i învăţa. Albert
Einstein
Profesorul mediocru spune. Profesorul bun explică. Profesorul superior demonstrează.
Profesorul extraordinar este cel care inspiră. William Arthur Ward
Profesorii deschid uşa, însă trebuie să intri de unul singur. Chinese Proverb
Time is too slow for those who wait; too swift for those who fear; too short for those who
rejoice; but for those who love time is eternity. Henry Van Dyke
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Atunci când urăşti o persoană, urăşti ceva din ea care îţi aparţine. Ceea ce nu face parte din
noi nu ne deranjează. Hermenn Hesse
Avem nevoie de o relaxare care să ne permită contemplarea şi meditaţia. În acest scop,
oamenii au nevoie de curajul de a fi singuri. Victor Frankl
Mândria poate apărea şi după un eşec – reduce importanţa şi influenţa eşecului asupra vieţii
persoanei. Diogenes Small
Cred că oricine îşi poate învinge frica făcând lucrurile de care se teme, cu condiţia să le facă
până când va avea un şir de succese în spate. Eleanor Roosevelt
Continuă să eviţi problemele şi nu vei fi niciodată cel care le va depăşi. Richard Bach
Aţi observat vreodată că oamenii cu ego-uri mari sunt mici în orice altceva? Albert Einstein
Moartea nu este cea mai mare frică a noastră; cea mai mare frică este aceea de a ne asuma
riscul de a trăi şi de a exprima ceea ce ne reprezintă. Miguel Angel Ruiz
A fi apt de o pasiune şi a nu o trăi te face incomplet şi limitat. Oscar Wilde
Nu tensiunile din afară creează un comportament negativ. Gândeşte-te că eşti o portocală!
Când o portocală este stoarsă, întreaga presiune vine din exterior, nu? Şi ce se întâmplă?
Curge sucul, nu-i aşa? Dar de fiecare dată când apare o asemenea presiune, tot ce iese la
iveală este doar ceea ce se află în portocală. Waine Dyer
Ca antreprenor, cel mai productiv mecanism al tău este adevărul. John Greenleaf Whittier
Nu sunt un om de afaceri condus de afaceri, ci un artist condus de artă. Nu mă gândesc
niciodată la bani. Numai lucrurile frumoase produc banii. Lord Acton
Perseverează, perseverează, perseverează şi continuă să perseverezi este o regulă sine qua
non atunci când vrei să devii expert în orice domeniu. W. Clement Stone
Dacă privim înainte în secolul următor, lideri vor fi aceia care oferă putere altora. Bill Gates
Oamenilor le este întodeauna frică de schimbare! Nu le-a fost oare frică când s-a inventat
electricitatea? Oamenilor le-a fost frică de cărbuni, de motoarele care funcţionează cu
benzină... întotdeauna va exista ignoranţa, iar ignoranţa duce la frică. Însă cu timpul, oamenii
ajung să accepte schimbarea. Bill Gates
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În fiecare dimineaţă mă trezesc şi îmi arunc o privire prin lista cu cei mai bogaţi oameni de pe
planetă din lista Forbes. Şi dacă nu sunt acolo, mă duc la muncă! Robert Orben
Punctualitatea este una dintre calităţile cardinale în business: întotdeauna insistaţi pe acest
aspect în ceea ce-i priveşte pe oamenii din echipa voastră. Don Marquis
Business-ul este o combinaţie între război şi sport. Andre Maurois
Fă mai mult decât se cere! Care este diferenţa între cineva care îşi atinge scopurile constant şi
cineva care petrece întreaga viaţă urmându-l pe primul? Kilometrul în plus! Gary Ryan Blair
Leadership-ul eficient este să acorzi prioritate celor mai importante lucruri. Managementul
eficient este să le duci la îndeplinire! Stephen Covey
Dacă ceva nu face ceea ce ai planificat tu să facă nu înseamnă că este nefolositor. Thomas A.
Edison
Când inovezi faci greşeli! Este bine să le admiţi cât mai repede şi să continui să îţi
îmbunătăţeşti inovaţiile. Steve Jobs
De regulă îmi trebuie mai mult de 3 săptămâni pentru a pregăti un bun discurs spontan. Mark
Twain
Experienţa este singura în stare să ne ofere informaţii reale despre viaţă! Mircea Eliade
Lucrurile care dor sunt educative. Benjamin Franklin
Experienţa este cel mai bun profesor, pentru că întâi îţi dă rezultatul şi apoi îţi arată care era
examenul!
Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii. Închide cartea ca să gândeşti tu însuţi.
Unii mor mai mult de frică decât de boală. Proverb francez
Un zâmbet este o modalitate necostisitoare de a-ţi schimba înfăţişarea. Charles George
Gordon
Între două cuvinte optează pentru cel mai concis. Paul Valery
Ce este un pesimist ? Un optimist bine informat. Grigore Moisil
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Numai în lacuri cu noroi pe fund cresc nuferi. Lucian Blaga
Unele împrejurări sau persoane te pot împiedica temporar. Tu eşti singurul care îţi poţi pune
piedici definitiv. Zig Ziglar
Experienţa este un lucru minunat: îţi permite să recunoşti o greşeală atunci când o repeţi.
Aspiraţiile nu pot decola cu aripi de împrumut. Vasile Ghica
Nu îţi petrece timpul cu cineva care nu e dispus să şi-l petreacă cu tine. Gabriel Jose Garcia
Marquez
Acceptarea este un element atât de important, încât unii au numit-o „prima etapă a
maturizării personale”. Peter Alexander McWilliams
Adesea, în calea celor care vor să înveţe stă autoritatea celor care predau. Marcus Tulliuc
Cicero
Ai încredere în ţine însuţi. Percepţiile şi intuiţiile tale sunt adesea mai precise decât eşti dispus
să crezi. Claudia Lee Black
Dacă poţi merge, de ce să te târăşti? Nicolae Iorga
Oamenii învaţă învăţându-i pe alţii. Seneca
Încrederea nu se pierde decât o dată. Nicolae Iorga
Cele mai multe eșecuri în viaţă sunt ale celor care nu şi-au dat seama cât de aproape erau de
succes atunci când s-au dat bătuţi. Thomas Edison
Dacă nu-ţi poţi schimbă soarta, schimbă-ţi atitudinea. Amy Tan
Atunci când îi privesc pe ceilalţi oameni ca pe reflexia mea într-o oglindă sunt mult mai puţin
tentat să-i văd mai presus sau mai prejos decât mine. Deepak Chopra
Sunt succese care te înjosesc şi înfrângeri care te înalţă. N. Iorga
Timiditatea - un defect al oamenilor mari, tupeul - defectul oamenilor mici. Maurice Coyaud
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Este de o mie de ori mai bine să fii optimist şi să te înşeli, decât să fii pesimist şi să ai dreptate.
Jack Penn
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
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. J.F.Kennedy
Oamenii eficienţi sunt cei mai mari leneşi, dar sunt nişte leneşi inteligenţi. David Dunham
Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa. Legea lui Moisil
Oamenii sunt ca vinurile. Cu timpul, fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în oţet.
Papa Ioan al XXIII-lea
E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales că toată lumea vrea să stea la umbră. Jules
Renard
Există bătălii pe care e bine să le ocoleşti; nu din teamă că le-ai putea pierde, ci pentru că ai
deveni ridicol câştigându-le. Gelu Negrea
A face pe prostul la timpul potrivit este cea mai mare înţelepciune. Cicero
Eternitatea există pentru ca oameni că mine să înveţe germana. Mark Twain
Pământul nu aparţine oamenilor, oamenii aparţin pământului. Proverb amerindian
Să trăieşti pe pământ poate fi scump, dar include o călătorie gratuită în jurul soarelui în
fiecare an. Ashleigh Brilliant
Trăim într-o era în care pizza ajunge la noi acasă mai repede decât poliţia. Jeff Marder
Nu vreau lingăi în jurul meu. Vreau că toţi să-mi spună adevărul....chiar dacă asta i-ar costa
slujba. Samuel Goldwyn
Doctorul mi-a dat şase luni de trăit, dar când nu i-am putut plăti factura, mi-a mai dat şase.
Walter Matthau
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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
Nu lua viaţa în serios. Oricum, din ea nu o să ieşi viu. Elbert Hubbard
Să nu faci nimic e tare greu, pentru că nu ştii când ai terminat. Leslie Nielsen
Nimeni nu e de neînlocuit, dar uneori este nevoie de mai multe persoane pentru a înlocui una
singură. Claire Martin
Dacă părintele nostru celest a inventat omul, este pentru că maimuţa l-a dezamăgit foarte
tare. Mark Twain
Specia umană nu este cea mai puternică specie care a supravieţuit, nici cea mai inteligentă.
Este cea mai receptivă la schimbare. Charles Darwin
Cele mai dificile 3 lucruri în viaţă sunt: a păstra un secret, a ierta şi a profita de timp. Benjamin
Franklin
Un moment de inspiraţie poate să valoreze mai mult decât zeci de ani de experienţă de viaţă.
Oliver Wendell Holmes
Experienţa îi învaţă doar pe cei care se lasă învăţaţi. Vernon Law
Pentru a aduce orice în viaţa ta, imaginează-ţi că este deja acolo. Anonim
Nu judeca oamenii după ceea ce nu ştiu; judecă-i după ceea ce înţeleg. Vauvenargues
Nu este adevărat că nu îndrăznim pentru că este greu, ci este greu pentru că nu îndrăznim.
Seneca
Nu înţelegi un lucru pe deplin decât dacă poţi să i-l explici bunicii. Anonim
E uşor să fii sigur. Trebuie doar să fii suficient de ambiguu. Pierce
Nonsensul stimulează dezvoltarea celulelor nervoase. Fantezia este, astfel, un ingredient
necesar al vieţii. Dr. Seuss
Încrederea este acel sentiment pe care îl ai înainte de a înţelege exact cum se prezintă
problema. Anonim
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Oamenii cei mai de succes sunt cei buni în a adopta planul B. James Yorke, matematician
Mintea nu este un vas care trebuie umplut, ci un foc care trebuie aprins. Plutarh
Poate că pentru lume eşti doar o singură persoană, dar pentru o anumită persoană eşti
întreaga lume. Gabriel Garcia Marquez
Am făcut un pact de coexistenţa pacifica cu timpul: nici el nu mă urmăreşte, nici eu nu fug de
el. Într-o zi ne vom întâlni... Mario Lago
Caut oameni cu infinită capacitate de a nu şti ceea ce nu poate fi făcut. Henry Ford
Unul dintre cele mai mari foloase ale originalităţii este să spui lucruri obişnuite într-un mod
neobişnuit. Friederich Klopstock
Secretul supravieţuirii este să ştii ce să păstrezi şi ce să arunci. Kenny Rogers
Compromisul este arta de a împărţi un tort în aşa fel încât toată lumea să aibă impresia că a
primit bucata cea mai mare. Anonim
Dacă nu înveţi nimic din greşelile tale, atunci nu are sens să le mai faci. Anonim
Dacă îţi doreşti să întâlneşti pe cineva, care să repare situaţiile neplăcute din viaţa ta, care să
îţi aducă bucurie, în ciuda a tot ce spune sau crede restul lumii, uită-te în oglindă şi rosteşte
cuvântul magic: „Bună!“. Anonim
Cel mai frumos cadou pe care îl poţi oferi cuiva este întreaga ta atenţie. Richard Moss
Responsabilitatea este preţul măreţiei. Winston Churchill
O dată ce ai zburat, vei păşi pe pământ cu ochii aţintiţi la cer. Leonardo da Vinci
Pe drumul spre excelenţă nu există limite de viteză. David W. Johnson
Universul este alcătuit din poveşti, nu din atomi. Muriel Rukeyser
Am învăţat să merg şi de atunci pot alerga. Frederich Nietzche
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Cea mai mare greşeală pe care o poţi face în viaţă este să te temi tot timpul că vei greşi.
Elbert Hubbard
Numai cu inima poţi vedea cu adevărat; esenţialul este invizibil pentru ochi. Antoine de SaintExupery
Când omul nu ştie către ce port vâsleşte, niciun vânt nu îi este prielnic. Seneca
E mult mai uşoară dezintegrarea unui atom decât a unei prejudecăţi. Albert Einstein
Fiecare dintre noi este un înger cu o singură aripă; putem zbura numai îmbrăţişându-ne.
Luciano de Crescenzo
A fi viu înseamnă a avea simţul umorului, a avea o profundă calitate de a iubi şi de a te juca în
voie. Osho
Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra poate fi considerat inventatorul
civilizaţiei. Sigmund Freud
Problema nu este cine va arunca primul piatra, ci cine va fi cel care va începe să construiască
ceva cu ea. Sloan Wilson
Ceea ce omida numeşte sfârşitul lumii, adevăratul maestru numeşte fluture. Anonim
Fii devotat lucrurilor mărunte, căci în ele stă puterea ta. Maica Teresa
Nu tot ceea ce poate fi numărat contează, cum nici tot ceea ce contează nu poate fi numărat.
Albert Einstein
Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Gandhi
Întotdeauna există puţină nebunie în dragoste, chiar dacă întotdeauna există puţină raţiune
în nebunie. F. Nietzshe
Fericirea sau nefericirea oamenilor este în mare parte opera lor. John Locke
Relaţia se dezvoltă prin reconcilierea contrariilor. Hegel
Singura răspundere adevărată este faţă de propriul tău potenţial, faţă de propria ta
inteligenţă şi conştienţă, faţă de acţiunea conformă cu ele. Osho
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Viziunea ta va deveni clară doar atunci când vei privi în interiorul inimii tale. Astfel, cel care
priveşte în afară, visează, cel care priveşte înăuntru, este treaz. Carl Jung
Excelenţa nu înseamnă doar să ştii, ci mai ales să urmăreşti să foloseşti ceea ce ştii. Aristotel
Cel mai mult ai de învăţat atunci când joci împotriva cuiva care te poate învinge. Anonim
Performanţa nu este dată de ceea ce vrei / îţi place / crezi că poţi să faci, ci de ceea ce faci în
fiecare zi. Romeo Creţu
Toţi oamenii şi toate evenimentele din viaţa ta există pentru că tu le-ai adus. Ce alegi să faci
cu ele depinde de tine. Richard Bach
Viaţa este un mister, nu o problemă care trebuie rezolvată. Anonim
Dacă ai situaţia sub control, este pentru că nu eşti îndeajuns de rapid. Mario Andretti
Viaţa poate fi înţeleasă numai privind în urmă, dar poate fi trăită numai privind înainte. Soren
Kierkegaard
Avem o datorie morală fundamentală de a progresa în cunoaşterea şi înţelegerea a tot ce
putem cunoaşte şi înţelege. Spinoza
De obicei durează mai mult de trei săptămâni pentru a pregăti un bun discurs improvizat.
Mark Twain
Adevărata filozofie este aceea de a reînvăţa să vedem lumea. Merleau-Ponty
Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni, sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi cei
mai răbdători profesori. Charles W. Eliot
Un intelectual rezolvă problemele. Un geniu le evită. Einstein
Educaţia nu reprezintă ce ai putut să memorezi şi nici măcar cât de multe ştii. Educaţia îţi
permite să diferenţiezi cunoaşterea de necunoaştere. Anatole France
Viaţa unui om este o permanentă luptă pentru existenţă cu certitudinea că va fi învins. Arthur
Schopenhauer
Un intelectual este cineva a cărui minte se veghează pe ea însăşi. Albert Camus
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Experienţa este numele pe care îl dăm greşelilor noastre. Oscar Wilde
Deciziile bune provin din experienţă şi deseori experienţa provine din decizii greşite. Rita Mae
Brown
Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi vedea foarte departe.
Constantin Brâncuşi
Cel mai mare pericol pentru mulţi dintre noi nu este că avem scopuri prea înalte la care nu
putem ajunge, ci că avem scopuri prea joase pe care le atingem. Michelangelo
Nimic nu este mai contagios decât entuziasmul. Samuel Taylor Coleridge
Atunci când puterea iubirii va depăşi iubirea puterii, lumea va cunoaşte pacea. Jimi Hendrix
Este simplu să trăieşti potrivit asteptărilor şi convenţiilor. Doar când începi să trăieşti
spontan, începi să te distrezi cu adevărat. Anonim
Când înveţi să fii tolerant, duşmanul tău îţi este cel mai bun profesor. Dalai Lama
Fericirea e atunci când ceea ce crezi, ceea ce spui şi ceea ce faci sunt în armonie. Gandhi
Nu există problemă care să nu îţi lase un dar după ce trece. Cauţi problemele pentru că ai
nevoie de darurile lor. Anonim
Propune-ţi să realizezi în fiecare zi un lucru care nu îţi place. Este o regulă de aur pentru o
viaţă în care datoria nu reprezintă o povară. Mark Twain
Nici un fulg de zăpadă în avalanşă nu se simte responsabil. Voltaire
Niciodată să nu o iei pe un drum cunoscut, pentru că el te va conduce numai pe unde au fost
alţii. Graham Bell
“Trebuie să fac ceva” întotdeauna rezolvă mai multe probleme decât “Ceva trebuie făcut.”
Anonim
Nu-l poţi învaţă nimic pe om; îl poţi ajuta numai să găsească răspunsul în el însuşi. Galileo
Galilei
Fii bun ori de câte ori e posibil. Şi e posibil întotdeauna. Dalai Lama
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Tot ceea ce vei face va fi insignifiant, dar este foarte important să îl faci. Gandhi
Bunul-simţ este cel mai drept împărţit din lume; căci fiecare crede că el însuşi este atât de
înzestrat în această privinţă, încât chiar şi cei care sunt cel mai greu de mulţumit nu-şi doresc
îndeobşte mai mult decât au. Rene Descartes
Când trăieşti cu maximă intensitate, nu mai contează deznodământul jocului. Orice s-ar
întâmpla este bine. Anonim
Adevărul este orice este util în gândire, moralitatea este orice este util în acţiune. William
James
O nestemată nu poate fi şlefuită fără a fi frecată. Nici omul nu poate atinge perfecţiunea fără
a fi încercat. Confucius
A voi şi a acţiona înseamnă a fi liber. Libertatea este sănătatea sufletului. Voltaire
Dragostea este cea mai bună muzică în partitura vieţii. Fără ea ai fi un etern dezarmonizat în
imensul cor al umanităţii. Roque Schneider
De ce să repetăm greşelile înaintaşilor, când sunt atâtea noi greşeli de făcut? Bertrand Russel
Un om care nu gândeşte pentru el nu gândeşte deloc. Oscar Wilde
Cu minte este acela care vede mai întâi locul în care va ajunge săgeata sa. Proverb arab
Nu face presupuneri. Găseşte-ţi curajul de a pune întrebări şi de a exprima ceea ce vrei.
Comunică cu ceilalţi clar pentru a combate neînţelegerile, dramele şi suferinţele. Luând
această decizie îţi vei putea schimba viaţa. Miguel Angel Ruiz
Cel mai profund principiu al naturii umane este dorinţa arzătoare de a fi apreciat. William
James
Deschide-ţi braţele către schimbare, dar nu lăsa să-ţi scape valorile. Dalai Lama
Puterea nu se trage din capacitatea fizică. Ea vine din voinţă nemăsurată. Gandhi
Eşti povestitorul propriei tale vieţi, iar tu îţi poţi creea propria legendă. Isabel Allende

Maxima Zilei 2008

O înfrângere e numai mijlocul pe care ni-l dă soarta că să vedem ce ne lipseşte pentru a
învinge. Nicolae Iorga
Dacă nu ai făcut niciodată o greşeală înseamnă că nu ai încercat niciodată nimic nou. Anonim
Dumnezeu ne-a dat cadou viaţa; dar depinde de noi să ne dăruim cadoul de a trăi bine.
Voltaire
Libertatea înseamnă răspundere, de aceea majoritatea oamenilor se tem de ea. George
Bernard Shaw
Sunt două feluri de a-ţi trăi viaţa: UNUL - de a crede că nu există miracole, ALTUL - de a crede
că totul este un miracol. Anonim
Cunoaşterea derivă din experienţă; religia şi moralitatea sunt demonstrabile în aceeaşi
măsură ca matematica. John Locke
Un om este suma actelor sale: a ceea ce a făcut şi a ceea ce ar fi putut face. Andre Malraux
Fiind conştient de potenţialul şi abilităţile sale, un om poate construi o lume mai bună. Dalai
Lama
Cea mai nobilă preocupare a omului e omul. G. E. Lessing
Unii oameni sunt ca şi sticlele: nu au valoare decât prin ceea ce se pune în ei. Alexandre
Dumas - fiul
Majoritatea oamenilor îşi întrebuinţează o mare parte din viaţă pentru a-şi face nefericită
cealaltă parte. Jean de La Bruyere
Oamenii de dreapta inventează fără încetare ideologii noi, dar după ce acestea au fost
folosite, cei de stânga le adoptă. Mark Twain
Numai acela este liber care iubeşte libertatea pentru el şi e bucuros s-o extindă şi asupra
altora. Rabindranath Tagore
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
Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă! Pierre de Coubertin
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Razi tu întâi de tine, înainte să poată alţii să o facă! Elsa Maxwell
Dacă trebuie să alegi între două rele, alege-o pe cea pe care nu ai mai încercat-o până atunci.
Anonim
Dintre toate zilele, pierdută e aceea în care nu ai râs. Chamfort
Nimic nu uneşte mai mult oamenii dacat râsul. L. N. Tolstoi
Râsul e ca soarele, alungă iarna de pe chipul oamenilor. Victor Hugo
Umorul este una din cele mai puternice arme împotriva a tot ce este perimat. A. I. Herzen
Simţul umorului este unul din cele mai bune articole de îmbrăcăminte pe care cineva le poate
purta în societate. William Makepeace Thackeray
Să nu te cerţi cu oamenii mai mult decât cu tine însuţi. Lucian Blaga
Puţini sunt cei care ştiu cât de mult ar trebui să ştie, ca să ştie cât de puţin ştiu. Shakespeare
Spune adevărul şi atunci nu va trebui să ţii minte nimic. Mark Twain
Păstrează-ţi iluziile; după ce ţi s-au spulberat mai poţi să exişti, dar nu să trăieşti. Mark Twain
Dacă toată bogăţia unui om se află în mintea sa, nimeni nu va putea să i-o fure. Benjamin
Franklin
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. J.F.Kennedy
Eşti inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; eşti înţelept dacă ştii care
jumătate! Anonim
Idealurile sunt ca stelele: s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viaţă. Anonim
E foarte bine că eşti un om "cu picioarele pe pământ." Dar nu uita că trebuie să le mai şi mişti.
Anonim
Punctul tare al multor personalităţi este că au ajuns să-şi cunoască şi să-şi depăşească
slăbiciunile. Anonim
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Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea. Cunoașterea este limitată, imaginaţia
înconjoară lumea. Einstein
Cel ce scrie, transmite, cel ce vorbeşte comunică, cel ce gesticulează convinge. Anonim
Succesul nu este niciodată final, iar înfrângerea nu este niciodată fatală; ceea ce rămâne în
ultimă instanţă este curajul. Anonim
Curajul este un fel de cunoştinţă superioară prin care ajungem să putem face distincţia dintre
lucrurile de temut şi lucrurile de care nu trebuie să ne mai temem. Anonim
Cuvintele frumoase pot fi scurte şi uşor de spus, dar ecoul lor ţine vreme îndelungată.
Anonim
Toţi oamenii treji nu au decât un singur univers, pe când cei ce dorm au, fiecare, universul lor.
Heraclit din Efes
Dacă s-ar clădi casa fericirii, cea mai mare încăpere ar fi sala de aşteptare. J. Renard
A fi sau a nu fi? Nici una nici alta. E.Cioran
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