Și vorbele uneori pot fi cadouri. Victor Dorin Cozlean
Ce este iadul? Este suferinţa de a nu mai putea să iubeşti. Dostoievski
Nu pune limite la nimic. Cu cât visezi mai mult, cu atât ajungi mai departe. Michael Phelps
Intenția noastră creează realitatea noastră. Wayne Dyer
Unele lucruri sunt iubite pentru că au valoare. Altele au valoare pentru că sunt iubite. C. S. Lewis
Graba nu aduce nicio binecuvântare. Dintr-un documentar
Viaţa este fărâma de existenţă prin care urcăm o treaptă în desăvârşirea sufletului. Cristina Dănilă
Este greu să nu ai o misiune în Viață. Gorana Marcov
Fiecare suflet are trupul pe care îl merită. Origene
Nu regreta că îmbătrânești. Este un privilegiu pe care mulți nu îl au. Martin Luther King
Tăria, hotărârea, simplitatea și vorbele chibzuite te apropie de Suprema Virtute. Confucius
Asemănarea dintre noi și calculatoare este că facem ce am fost învățați să facem: adresăm
întrebări sau dăm răspunsuri sau ambele. Diferența este aceea că, spre deosebire de calculatoare,
oamenii pot să refuze să facă ce au învățat. Cătălin Bolohan
Unirea Principatelor a fost visul de aur al junețelor mele, ocupația cea mai serioasa a anilor mei de
victorie și va fi ultimul suspin al meu cu care mă voi despărți de voi. Ion Heliade Rădulescu
Totul e simplu, atât de simplu, încât devine de neînţeles. Nichita Stănescu
Lăcomia adoarme recunoștința. Elif Shafak
Limitele şi filtrele omului sunt rezultatul pierderii autenticităţii lui. Ștefan Dănilă
Înțelepciunea este răsplata pe care o primești pentru o viață întreagă în care ai ascultat, deși ai fi
preferat să vorbești. Doug Larson
Nu putem trăi întotdeauna fericiți, dar întotdeauna putem fi fericiți că trăim! Carmen Elena Găman
Viața este doar o adiere în imensitatea infinitului. Victor Dorin Cozlean
Nu există un om atât de neînsemnat, încât să nu fie necesar altora. Jokai Mor
Cel care nu se vindecă de ceea ce i s-a întâmplat, va face să sufere oameni care nu i-au greșit.
Autor necunoscut
Oamenii de succes au întotdeauna două lucruri pe buzele lor: tăcere și zâmbet. Anonim
Recunoștința nu-i doar cea mai mare dintre virtuți, ci izvorul tuturor celorlalte virtuți. Cicero
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Dacă rugăciunea este atunci când tu vorbești cu Dumnezeu, atunci intuiția este atunci când
Dumnezeu vorbește cu tine. Dr. Wayne Dyer
Singura forță care poate limita RĂUL este IUBIREA. M.M.Peter Deunov
Îl slujesc cu credință pe Alteța sa, cu mintea și cu mâinile mele, cu devotament, dar convingerile
mele nu le-am închiriat nimănui. Jokai Mor
Te-ai criticat pe tine însuți pentru atâția ani și nu a funcționat. Încearcă să te aprobi și vezi ce se
întâmplă. Louise Hay
Dragostea este ca și doctoria, nu este o recompensă. Nu celui care merită trebuie sa i-o dăm, ci
aceluia care are nevoie de ea. Preotul franciscan Bojte Csaba
Pierzi 100% din şansele pe care nu ţi le asumi niciodată. Wayne Gretzky
Ce vine ușor, ușor se duce. Victor Dorin Cozlean
Visul este puntea nevăzută dintre cer şi pământ. Cristina Dănilă
Să trăiești viața nu înseamnă a avea așteptări de la alții, ci a acționa pentru împlinirea propriilor
dorințe. Maria Nicoleta Baltă
Îngâmfarea ne golește sufletele și buzunarele. Cătălin Bolohan
Ce ar fi Binele și Răul în absența oamenilor? Ștefan Dănilă
Ca să judeci omul, caută să-l vezi cum iubește. Nu poți greși. Nicolae Iorga
Hotărârile sunt oile, obiceiurile sunt păstorii. Elif Shafak
În cea mai bună versiune a ta, tot nu vei fi suficient de bun/ă pentru persoana nepotrivită. În cea
mai rea versiune a ta, tot vei fi valoros / valoroasă pentru persoana potrivită. Karen Salmansohn
Nimeni nu poate să-ţi facă un rău mai mare decât acela pe care ţi-l faci singur. Mahatma Gandhi
Fii liber cu ritmul tău, renunță la egoul tău, fii liber față de tine. Queen - Innuendo
Este mult mai ușor să te bați pentru principii decât să trăiești după ele. Alfred Adler
Fiecare situaţie din viitor se află într-o stare de repaus, până când este trezită de alegerile făcute
de noi în prezent. Gregg Braden
Dreptul de a greși în propria viață este cel mai important drept uman. Cătălin Bolohan
Dă tot ce ai mai bun în tine, întrucât totul din viața ta îți aparține numai ție. Ralph Waldo Emerson
Femeile sunt făcute pentru a fi iubite, nu înțelese. Oscar Wilde
Repetăm ceea ce nu reparăm. Christine Langley - Obaugh
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Creativitatea fără disciplină nu există, pentru că nu termină nimic niciodată. Cel mult bateriile.
Cătălin Bolohan
Secretul succesului constă în a vrea să câștigi și a ști să pierzi. Niccolo Machiavelli
Când doare, observã. Viața încearcã să te învețe ceva. Anita Krizzan
Nu poți avea totul. Unde l-ai pune? Ann Landers
Dacă venim inconștienți pe lume, nu trebuie să și plecăm la fel. Carl Gustav Jung
Oamenii rămân pe loc pentru că singurătatea e mai apăsătoare când mergi prin necunoscut.
Cătălin Bolohan
Prietenie înseamnă să fii alături de cineva nu când are dreptate, ci când greșește. Andre Malraux
Creativitatea este contagioasă, dă-o mai departe! Albert Einstein
Acceptă: fiecare se inspiră din lumea pe care o cunoaște mai bine. Susanna Tamaro
Aș vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri și în grădini publice, să se joace copiii peste ele, cum
s-ar fi jucat peste pietre și monumente născute din pământ, nimeni să nu știe ce sunt și cine le-a
făcut, dar toată lumea să simtă necesitatea și prietenia lor, ca ceva ce face parte din sufletul
Naturii. Constantin Brâncuși
Dacă nu aș avea nimic de făcut, știi câte lucruri aș avea de făcut? Daniel Oancea
Niciodată să nu îți spui despre tine ceva ce nu vrei să devină realitate. Brian Tracy
Mereu ni se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți pentru că
sunt buni cei care ne iubesc. Lev Tolstoi
O greșeală repetată mai mult decât o singură dată este deja o decizie. Paulo Coelho
Nu crede o iotă din ceea ce îți spun! Ia și experimentează și vezi cum e pentru tine! Romeo Crețu
Faptul că milioane de oameni împărtășesc aceeași boală mentală nu îi face pe toți sănătoși. Erich
Fromm
Când cineva ne înseninează ziua, să dăruim o rază mai departe, ca să nu rămânem datori luminii.
Eugen Dănilă
Odată pe an, mergi într-un loc în care n-ai mai fost niciodată. Dalai Lama
Nu aveam un centru înlăuntrul meu, de aceea nu suportam să văd în afară ceea ce era în mine.
Susanna Tamaro
Acela care ştie că suficient este suficient va avea întotdeauna suficient. Lao Tze
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Nimic nu dăunează mai mult creativităţii decât însăşi furia inspiraţiei. Umberto Eco
Uniunea dintre cer și pământ nu este linia orizontului, ci oamenii! Erika Mureșan
Să ne răbdăm, să ne iubim. Îmi place această frază, doar că citită invers. Marina Tvetaeva
Niciodată nu vei ajunge la destinație dacă te oprești sa dai cu pietre în fiecare câine care te latră.
Winston Churchill
Înainte de a vindeca pe cineva, întreabă-l dacă este pregătit să renunțe la ceea ce l-a îmbolnăvit.
Hipocrate
E natural să ai dileme. Ele sunt dovada că nu ai înțepenit în convingerile tale. Cătălin Bolohan
Înţelepciunea vine o dată cu anii. Ovidius
Începe prin a face ce e necesar. Apoi fă ce e posibil. Apoi dă-ți seama că deja faci ce credeai că e
imposibil. Sfântul Francis de Assisi
Să ierți înseamnă să îl ierți pe cel de lângă tine și în același timp să te ierți pe tine. Ștefan Dănilă
În încercarea de a ne măsura cu eternitatea am uitat să ne măsurăm cu noi înșine. Cătălin Bolohan
Adevărul nu există! Există doar diferite feluri de a vedea lucrurile. Gustave Flaubert
Cea mai preţioasă călătorie este aceea către sufletul nostru, către noi înşine. Călătorie ce o facem
în singurătate. Mircea Eliade
Sufletul știe întotdeauna ce să facă pentru a se vindeca. Provocarea este să liniștim mintea.
Caroline Myss
Toți avem din plin în inimi ceea ce căutăm în afara noastră: Iubirea. Erika Mureșan
Ai nevoie de-o jumătate din Viaţă să descoperi că Viaţa ta e un plan pe care trebuie să-l rezolvi
singur. Napoleon Hill
Oricine are puterea de a se vindeca, la fel cum a avut puterea de a-și crea boala: prin modul de a
gândi, simți și trăi realitatea. Sorina Soescu
Aceasta este Viața. Prezentul nu se oprește niciodată. Există doar prezentul. Înșeli Viața dacă
trăiești în trecut. Scott Turow
Când nu știi ce îți dorești în Viață, nevoia de atenție te transformă ușor în victimă. Cătălin Bolohan
Nu urca munții ca lumea să te vadă; urcă munții pentru ca tu să vezi lumea. David McCullough Jr.
Pentru a fi liber trebuie să înfrunți adevărul trecutului tău. Yeomni Park
Orice gând poate fi o iluzie. Cosmin Predoana
Curajos nu este cel ce nu are frică, ci acela care știe să și-o învingă. Nelson Mandela
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O dorință neimplinită rămâne în subconștient dorință. O dorință reprimată provoacă haosul.
Ștefan Dănilă
Dacă vrei să ai o Viață fericită, leag-o de un Scop, nu de oameni sau lucruri. Albert Einstein
În afara câinelui, cartea este cel mai bun prieten al omului. Înăuntrul câinelui este prea întuneric
să citești. Julius Henry Marx
Cu cât privești mai departe în spate, cu atât vei putea privi mai departe înainte. Winston Churchill
Ziua de astăzi suntem ce știm de ieri și ce vom afla mâine despre noi. Eugen Dănilă
Adevărata bogăție constă în experiențele trăite și conștientizările obținute, pentru că nici cel mai
experimentat hoț nu-ți poate fura această bogăție. Maria Nicoleta Baltă
Se vede clar numai cu inima. Ce este esenţial este invizibil ochilor. Antoine de Saint-Exupery
Hrănește-ți mintea cu gânduri mari. Benjamin Disraeli
Cel care are un DE CE pentru care să trăiască, va găsi soluții pentru CUM. Friederich Nietzsche
Lasă lumea să ştie de ce eşti aici şi fă-o cu pasiune. Wayne W. Dyer
Dacă îți găsești o singură scuză falsă, îți vei găsi curând o sută, și vei fi exact acolo unde erai
înainte. Oscar Wilde
Copiii n-au fost niciodată foarte buni în a asculta de adulți, dar n-au dat greș niciodată în a-i imita.
James Baldwin
Trebuie să ajungi în întuneric pentru a te putea folosi de lumina pe care o ai. Debbie Ford
Eficiența este atunci când faci lucrurile bine. Eficacitatea este atunci când faci lucrurile care sunt
bune. Peter Drucker
Totul ia timp. Și timpul ia tot. Mihai Eminescu
Fără pasiune, un job este exact ceea ce este: un job. Constance Chuks
Adevărata iertare e atunci când poți să spui: „Îți mulțumesc pentru această experiență!”. Oprah
Winfrey
Am murit toată Viața. Replică din filmul „La 5 pași de tine”
Suferința te va împinge de la spate până când pasiunea te va trage în față. Paul Martinelli
Oamenii au abilitatea uluitoare de a crea ceva din nimic. Ei pot să transforme buruienile în grădini
și mărunțișul în averi. Jim Rohn
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Când stăpânești o limbă, parcă primești cheia unui castel. Ce găsești înăuntru depinde numai de
tine. Elif Shafak
Dacă sămânța mea rodește în lumina adevărului, mă simt împlinit,
vremelnicul timp petrecut alături de semenii mei. Eugen Dănilă

fără a fi stânjenit de

Dacă ceea ce vrei să spui nu e mai frumos decât liniștea, atunci e mai bine să nu spui nimic.
Proverb arab
Viaţa ar trebui astfel orânduită, încât orice clipă să aibă o însemnătate a ei. Ivan Turgheniev
Când te contrazici, îți dai voie să ai și altă perspectivă care te ajută să vezi mai clar situația de
ansamblu. Maria Nicoleta Baltă
Fericirea înseamnă o sănătate bună și o memorie proastă. Ingrid Bergman
Poate că Viața este mai mult decât despre a supraviețui. Replică din serialul „The 100”
Orice profesor e mai blând decât o conștiință trează. Nicolae Iorga
Imposibilul este adesea ceea ce nu ai încercat. Jim Goodwin
Nu renunța la ceea ce îți dorești cu adevărat. Acolo unde pui dragoste și inspirație, nu poți da greș.
Ella Fitzgerald
Lumea devine un loc mai bun când „comun” devine „împreună”. Cătălin Bolohan
Atunci când încercăm să ne instruim copiii despre totul din viață, ei ne învață ce este Viața. Angela
Schwindt
Personalitatea poate deschide ușile, dar numai caracterul le poate menține deschise. Elmer G.
Letterman
Prețul măreției este responsabilitatea pentru fiecare dintre gândurile tale. Winston Churchill
Totul este posibil. Imposibilul cere doar mai mult timp. Dan Brown
Când ești responsabil de ceea ce ai fost, ești și vei fi, poți să creezi ceea ce vei deveni. Cristina
Dănilă
Creșterea înseamnă schimbare, iar schimbarea implică riscuri. Presupune să ieși din ceea ce știi
către ceea ce nu știi. George Shinn
O minte odată expandată de o idee nouă nu mai revine niciodată la dimensiunea inițială. Oliver
Wendell Holmes Sr.
Suntem oameni pentru că trăim ceea ce învăţăm, suntem ceea ce aşteptăm de la ceilalţi şi simţim
în acord cu speranţele noastre. Altfel eram sfinţi. Cătălin Bolohan
Când un lucru nu-ți place, schimbă-l! Nu te plânge de el! Kim Kiyosaki
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Plăcerea oamenilor cu adevărat mari e să-și facă semenii fericiți. Blaise Pascal
Nimic nu-ţi poate aduce pacea dacă nu ţi-o aduci singur. R.W.Emerson
Un soldat are o sabie. Un războinic are Iubire și o sabie. Fără foc, Iubirea nu este ea însăși și uneori
ne ia mult timp să înțelegem asta. Stephen Gilligan
Râsul îți deschide inima și îți îmblânzește sufletul. Nimeni n-ar trebui să ia Viața atât de în serios,
încât să uite să râdă de el însuși. Robin Sharma
Crede, nu te grăbi, fii tu, strălucește. Bogdan Burtea
Oamenii potriviţi nu te schimbă, te însoţesc prin viaţă. O relație minunată se reduce la două
lucruri. Primul, să apreciezi asemănările, iar al doilea, să respecți diferențele. Antoine de SaintExupery
Lumea din jurul nostru nu este nici mai mult, nici mai puţin decât o oglindă a ceea ce am devenit
din interior. Gregg Braden
Chiar și cele mai mari lucruri - idei, descoperiri, invenții mărețe - s-au născut de obicei din greutăți,
adesea învelite în tristețe, și au fost găsite după mult timp, cu dificultate. Samuel Smiles
Simpatie este atunci când îți place exteriorul. Admirație este atunci când îți place exteriorul și
caracterul. Iar dragoste, este atunci când îți plac chiar și neajunsurile. Antoine de Saint-Exupery
Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes. Albert Einstein
Omul trebuie să-și aleagă și nu să-și accepte destinul. Paulo Coelho
Este mai bine să fii pregătit pentru o ocazie pe care nu o vei avea decât să ai vreo ocazie şi să nu fii
pregătit. Whitney Young Jr.
Fii curajos! Asumă-ți riscuri! Nimic nu poate înlocui o experiență bună! Paulo Coelho
Până nu faci subconștientul conștient, îți va conduce Viața și tu îl vei numi soartă. Carl Gustav Jung
Doar cei ce s-au ajutat singuri știu cum să-i ajute pe alții. George Bernard Shaw
Existenţa e un proces continuu de a decide ce ai de făcut. Jose Ortega y Gasset
Renunțarea de sine duce la regret. De la regret la furie, pasul e mic. Susanna Tamaro
Viitorul este suma pașilor pe care îi faci, inclusiv a celor mici, ignorați sau luați în râs. Henri Coandă
Vei găsi uşor o umbră acolo unde există multă lumină. Vinko Buj
Dacă nu-ți place ceea ce primeşti, schimbă ceea ce oferi. Carlos Castaneda
Marea e mare pentru că nu desconsideră râulețele mici. Proverb japonez
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Privește iubirea ca pe o artă, căci arta s-a născut din iubire. Nicușor Chiriac
Nu am învăța niciodată să fim curajoși și răbdători dacă ar exista doar bucurie în lume. Helen Keller
Oriunde te îndrepți, fă-o din toată inima. Confucius
Fără iertare nu există viitor. Desmond Tutu
Pentru a fi fericit în mijlocul oamenilor, nu trebuie să le ceri decât ceea ce pot să dea. Tristan
Bernard
La drumul obișnuit ai nevoie de un însoțitor. În drumul vieții ai nevoie de un prieten adevărat.
Proverb japonez
Decât să tragem oamenii afară din râu, mai bine am călători spre izvorul râului să vedem ce-i
determină să cadă în râu. Desmond Tutu
Să vrei să fii altcineva e o risipă a ceea ce ești. Kurt Cobain
Bucuria e raţiunea existenţei noastre. G.K. Chesterton
Doar mintea poate produce frica. Napoleon Hill
Poți ajunge să trăiești 100 de ani dacă renunți la toate acele lucruri care te fac să-ți dorești să
ajungi să trăiești atât. Woody Allen
Dragă inimă, știu că te-ai născut fără ochi și astfel reușești să vezi toate lucrurile frumoase din jur,
mai ales pe cele din oameni. Doctor Vasi Rădulescu
Ceea ce auzi e o opinie, nu adevărul. Ceea ce vezi e o perspectivă, nu realitatea. Marcus Aurelius
La răscruce de viaţă nu există indicatoare. Charlie Chaplin
Nu putem deveni ceea ce vrem să fim, rămânând ceea ce suntem. Max Depree
Înainte de a cere ceva, acordă-ți timp pentru a verifica consecințele. Dacă ești pregătit să ți le
asumi fără să te îmbolnăvești, fără frică sau fără ca altcineva să te ajute sa le suporți, trăiește
experiența. Ce trăim aici este trecător, posibil o remiză. Lise Bourbeau
Relațiilor bazate pe obligație le lipsește demnitatea. Wayne Dyer
Dacă vrem să înțelegem comportamentul oamenilor, este important să ne uităm nu doar la
mintea lor, ci și la mediul în care aceștia trăiesc. Gerd Gigerenzer
Fericirea este ca un fluture, care, atunci când este urmărit, este întotdeauna la un pas de a fi prins,
dar dacă stai liniștit, se poate așeza pe tine. Nathaniel Hawthorne
Cea mai mare fericire este să simți că cineva te iubește; nu să știi, ci să simți. Nichita Stănescu
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Vei avea parte de un lucru atunci când vei crede în el. Wayne Dyer
Gândește ca un om de acțiune și acționează ca un om care gândește. Henri Bergson
Ca să îți pierzi capul trebuie să-l ai. Albert Einstein
Omul vesel puţin importă dacă este tânăr sau bătrân, drept ori cocoşat, sărac ori bogat: e fericit.
Arthur Schopenhauer
Cei mai mari dușmani ai omului sunt îndoielile și temerile lui. William Wrigley Jr.
Universul nu are urechi, de aceea aude și gândurile nerostite. Romeo Crețu
Dacă ești încă în căutarea persoanei care-ți poate schimba Viața, privește-te în oglindă. Roman
Price
Orice viață de om începe de mai multe ori. Tudor Arghezi
Fără femei, începutul vieţii noastre ar fi lipsit de ajutor, mijlocul de plăcere şi sfârşitul de
mângâiere. Arthur Schopenhauer
Putem să acceptăm dezamăgiri temporare, dar nu trebuie să ne pierdem niciodată speranța
infinită. Martin Luther King
Pentru bărbați: Nu propune ceea ce nu poți conține. Romeo Crețu
Munca unui om se poate plăti. Caracterul lui, nicicând. Mihai Eminescu
Problema existenţei nu poate fi rezolvată decât prin faptul însuşi de a exista. Martin Heidegger
Găsește puteri noi chiar și în slăbiciunea ta! Soarta îți lasă întotdeauna o portiță în momentele de
cumpănă. Miguel de Cervantes
Niciodată nu mergi mai departe ca atunci când nu știi încotro mergi. Goethe
Pentru femei: Femeie, nu primi pe oricine în tine (în mintea ta, în sufletul tău sau în trupul tău).
Romeo Crețu
Atunci când ești afară la plimbare, nu ai cum să fii supărat. Proverb norvegian
Nu există armonie fără existenţa contrariilor. Heraclit
Poți pierde ce ai, dar nu poți pierde ceea ce ești. Eckhart Tolle
Fiecare dintre noi vede în ceilalți ceea ce poartă în inimă. Ralph Waldo Emerson
Este imposibil să trăiești fără să dai greș cu ceva, în afara cazului în care trăiești așa de prudent, că
ai fi putut la fel de bine să nu trăiești deloc - situație în care ai dat greș din start. J. K. Rowling
Ia omului minciuna vieții și-i iei în același timp și fericirea. Henrik Ibsen
Maxima Zilei 2019

Dacă există un simţ al realului, trebuie să existe şi un simţ al posibilului. Robert Musil
Nu putem să-L ajungem niciodată pe Dumnezeu, însă curajul de a călători spre el rămâne
important. Constantin Brâncuși
Nu există un înțeles universal la care să ajungem cu toții. Nu există decât înțelesul pe care îl dăm
noi vieții noastre. Anais Nin
Dacă te concentrezi asupra rănii, vei continua să suferi. Dacă te concentrezi asupra lecției, vei
continua să crești. Buddha
Viața este plină de lucruri mari pentru cei care au abilitatea de a face lucruri mici, cu credință.
Sigrid Undsett
De ce ne plac îmbrățișările? Pentru că înconjoară durerea și o limitează. Mihaela Dobre
Lumea nu este a celor care pot, ci a celor care vor. Goethe
Toți avem o anumită vocație sau misiune în Viață, toți trebuie să îndeplinim o sarcină concretă
care cere să fie dusă la capăt. În această privință, omul nu poate fi înlocuit, și nici Viața lui nu se
poate repeta, așadar sarcina fiecăruia este unică, la fel ca și ocazia de a o realiza. Viktor E. Frankl
Oamenii nu sunt altceva decât ceea ce știm noi să găsim în ei. Proverb arab
Nu există vreme nepotrivită, doar haine nepotrivite. Proverb norvegian
Viața se întâmplă în spațiul dintre util și ideal. Cătălin Bolohan
Viața este arta de a desena fără radieră. John Gardner
E mult mai ușor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. William Somerset Maugham
N-ai învățat nimic de la Viață dacă încă mai crezi că ai dreptate tot timpul. Autor necunoscut
Nu poți trăi un vis devenit realitate decât dacă mai întâi ai un vis. Warren Buffet
Când iubeşti o fiinţă, momentele de reală cunoaştere sunt extrem de rare. Pe fiinţa ce o iubim o
cunoaştem cu adevărat numai după ce nu o mai iubim, când am devenit lucizi, clari, seci şi goi.
Emil Cioran
Raiul pe pământ este o alegere pe care trebuie să o faci, nu un loc pe care trebuie să îl găsești.
Wayne Dyer
Cel ce nu-ți înțelege tăcerea probabil nu-ți va înțelege nici cuvintele. Elbert Hubbard
Încrederea este speranța antrenată să vadă binele în tot și-n toate. Cătălin Bolohan și Romeo Crețu
Lumea va arăta mâine după imaginația celor care învață să citească astăzi. Astrid Lindgren
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Atunci când ne simțim dezamăgiți de oameni, decât să dăm vina pe ei sau să ne învinovățim,
putem alege să acceptăm că unele așteptări pot fi dezamăgitoare. Maria Nicoleta Baltă
Provocările pe care le întâlnești îți activează pasiunile ce-ţi vor schimba viața! Cătălin Bolohan
E mai dificil uneori să scapi de un singur defect decât să dobândești o sută de virtuți. Jean de la
Bruyere
Ceea ce numim noi Iubire este în esență venerația vieții. Albert Schweitzer
În vorba puțină stă rădăcina lucrurilor. Proverb elvețian
Onoarea este conştiinţa exterioară, iar conştiinţa este onoarea interioară. Arthur Schopenhauer
Nu poți să faci vreun rău când ai doar dragoste în suflet. Anatole France
Fă lucrurile în așa fel încât oricând să-ți dorești ca ele să rămână amintire. Immanuel Kant
În fiecare om sălășluiește un soare, totul e să-l lăsăm să ardă. Socrate
Zilele vin unele după altele, nu unele peste altele. Proverb lapon
E atât de greu și de dureros să stai între minte și inimă și să te lupți să o împaci pe cea din urmă cu
dreptățile celei dintâi. Gala Galaction
De ce vorbesc cu Dumnezeu? Ca să nu vorbesc singur. Romeo Crețu
Un plan bun astăzi e mai util decât un plan perfect mâine. Generalul George S. Patton
Înțeleptul așteaptă totul de la el însuși, omul obișnuit așteaptă totul de la ceilalți. Confucius
Timpul este o corabie care nu aruncă ancora niciodată. Proverb lapon
Iubirea este cea mai mare forță a omenirii și totuși cea mai modestă pe care ne-am putea-o
închipui. Mahatma Gandhi
Zâmbetul este fericirea care se află sub nasul tău. Tom Wilson
Oamenii nu sunt prizonierii destinului, ci doar ai propriei minți. Franklin D. Roosevelt
Nu poți accepta să te târăști atunci când simți chemarea înălțimii. Helen Keller
Nicio noapte nu-i atât de lungă încât să nu o ajungă ziua. Proverb lapon
Dacă am face toate lucrurile de care suntem capabili, ne-am uimi și pe noi înșine. Thomas Edison
Oricine poate face faţă unei situaţii de criză, viaţa de zi cu zi în schimb ne dă gata. Anton Cehov
Ce multe lucruri neașteptate au venit, ce multe lucruri așteptate nu s-au ivit niciodată! Seneca
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Profesiunea ta nu este cea care-ți aduce salariul lunar. Profesiunea ta este ceea ce ai de făcut pe
pământ. Vincent van Gogh
Timpul vine. Dacă nu vine azi, vine mâine. Și dacă nu vine mâine, va veni într-o altă zi. Proverb
lapon
Lasă neantul în pace dacă nu vrei să-ți arate prăpăstiile lui. Constantin Noica
Zâmbeşte, aceasta este cheia care se potrivește încuietorii inimii tuturor. Anthony D`Angelo
Este atât de greu când trebuie să fac ceva și atât de ușor când îmi doresc asta. Annie Gottlier
Omului îi trebuie un Vis pentru a suporta realitatea. Sigmund Freud
Sensul Vieții este doar acela de a fi în Viață. Este atât de evident, de clar și de simplu. Și totuși,
toată lumea se grăbește într-o mare panică, ca și cum ar fi necesar să obțină ceva dincolo de ei
înșiși. Allan Watts
Iluzia viitorului este ceea ce ne face să sacrificăm ce avem de dragul a ceea ce am putea obține.
Cătălin Bolohan
Nu cred în astrologie. Sunt un Săgetător și noi suntem sceptici. Arthur C. Clarke
Greșeala ta nu există decât dacă tu continui să te gândești la ea. Confucius
Din experiențe minuscule creăm catedrale. Orhan Pamuk
Bucuria este Viața văzută printr-o rază de soare. Carmen Sylva - Regina Elisabeta a României
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