"Averea unui om se numără prin lucrurile pe care le iubeşte şi le binecuvântează
şi pentru care este iubit şi binecuvântat."
"Putem străbate lumea întreaga în căutarea frumosului, dar dacă nu îl avem cu
noi nu-l vom găsi vreodată." (Ralph Waldo Emerson )
"Este impresionant să îţi dai seama că un cuvânt de-al tău poate distruge ori
înălţa un suflet."
"Un test al adevaratei iubiri creştine: să îi ajuţi pe cei care nu îţi pot întoarce
ajutorul."
"Inima lui Dumnezeu este mişcată ori de câte ori inima copiilor Săi este
încercată!"
"Cu Dumnezeu alături şi sprijinindu-te pe braţul Său poţi înfrunta orice îţi stă în
cale."
"Pocăinţa înseamnă că îţi pare atât de rău pentru păcat încât eşti gata să îl
părăseşti!"
"Răsplata mărturisirii lui Hristos merită toate riscurile."
"Dacă creştinii nu ar fi copiii lui Dumnezeu, Satan nu ar încerca să-i facă să se
îndoiască de faptul că sunt."
"Cei ce se află pe calea către cer nu vor fi multumiţi să călătorească singuri."
"Diavolului nu îi pasa cât de mult bine putem face... atâta timp cât nu îl facem
AZI!"
"Dacă doreşti un câmp de lucru, atunci priveşte în jurul tău!"
"O inima veselă bate toata ziua, dar o inimă tristă oboseşte într-o clipă."
"Ne vom vedea adevărata statură numai când vom sta în umbra lui Cristos!"
"Nu murmura că nu capeţi ceea ce-ţi doreşti, fii mulţumitor că nu primeşti ceea
ce meriţi!"
"Nu cheltui timpul!... INVESTEŞTE-L!"
"Când o promisiune parcă falimentează, putem, totuşi, să ne încredem în Cel ce
promite!"
"Antrenează-ţi inima să ofere simpatie şi mâinile să ajute cu bucurie!"
"Trăieşte azi aşa cum ai dori să fi trăit atunci când vei sta în faţa lui Dumnezeu."
"Niciodată nu vom putea jertfi destul pentru El, care Şi-a jertfit totul pentru noi."
"Prea mulţi dintre noi vrem lucruri de care nu avem nevoie şi avem nevoie de
ceea ce nu vrem." (Ford Philport)
"Scaldă-ţi cuvintele în iubire, bazează-te pe Cuvântul Lui Dumnezeu şi ieşi în
lume, hotărât să ridici, să încurajezi şi să motivezi pe cineva."
"Mai bine să suferi tu din cauza adevărului decât să sufere el din cauza ta."
"Cristos a fost singurul copil care ştia mai mult ca părinţii Săi  cu toate acestea
a fost ascultător."
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"A fi curajos nu înseamnă a te arunca înainte în orice primejdie cu orice risc, ci a
fi hotărât întotdeauna de a fi de partea adevărului." (Phitarch)
"Nu circumstanţele din viaţa noastră ne determină caracterul, ci relaţia noastră cu
Dumnezeu, indiferent de circumstanţele vieţii."
"Consacrarea nu înseamnă a-I da ceva lui Dumnezeu, ci a nu lua nimic din ceea
ce Îi aparţine."
"Conştiinţa este acea voce care ne ajută să rămânem "mici" şi atunci când facem
lucruri"mari"."
"O conversaţie cu un om întelept valorează mai mult decât studierea unor cărţi
deosebite timp de o lună. " (Proverb chinezesc)
"Nu-ţi fie frica de opoziţie ţine minte că zmeul se ridică împotriva vântului, nu cu
vântul." (Hamilton W. Mabie)
"Nu te teme de ziua de mâine, Dumnezeu este deja acolo."
"Plantează un cuvânt de iubire adânc în inima unui om. Hrăneşte-l cu un zâmbet
şi cu o rugăciune şi priveşte ce se întamplă." (Max Lucado)
"Iubirea este ca cele cinci pâini şi doi peşti. Nu începe să se înmulţească până nu
o dai altora."
"Pacea este o comoara pe care nu o putem preţui îndeajuns." (Pharles
DOrleans)
"Sufletul omului are nevoie de frumuseţea adevarată mai mult decât de pâine."
(D. H. Lawrance)
"Caută frumosul şi îl vei găsi. Nu e prea departe  nu e niciodată prea departe."
(Sara Teasdale)
"Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici atinse. Ele
trebuie simţite cu inima."(Helen Keller)
"Adevărata frumuseţe trebuie să se nască, să crească dinlăuntru..." (Ralph W.
Trine)
"Nu pierde niciodată ocazia de a vedea ceva frumos, căci frumuseţea este
autograful lui Dumnezeu  poteca Sa de taină. Caut-o în fiecare chip, în peticul
de cer albastru, în fiecare floare..." (Ralph Waldo Emerson)
"Fii tu însuţi schimbarea pe care o doreşti lumii !!!"
"Averea unui om se numără prin lucrurile pe care le iubeşte şi le binecuvântează
şi pentru care este iubit şi binecuvântat."
"Putem străbate lumea întreaga în căutarea frumosului, dar dacă nu îl avem cu
noi nu-l vom găsi vreodată." (Ralph Waldo Emerson )
"Este impresionant să îţi dai seama că un cuvânt de-al tău poate distruge ori
înălţa un suflet."
"Un test al adevaratei iubiri creştine: să îi ajuţi pe cei care nu îţi pot întoarce
ajutorul."
"Inima lui Dumnezeu este mişcată ori de câte ori inima copiilor Săi este
încercată!"
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"Cu Dumnezeu alături şi sprijinindu-te pe braţul Său poţi înfrunta orice îţi stă în
cale."
"Pocăinţa înseamnă că îţi pare atât de rău pentru păcat încât eşti gata să îl
părăseşti!"
"Răsplata mărturisirii lui Hristos merită toate riscurile."
"Dacă creştinii nu ar fi copiii lui Dumnezeu, Satan nu ar încerca să-i facă să se
îndoiască de faptul că sunt."
"Cei ce se află pe calea către cer nu vor fi multumiţi să călătorească singuri."
"Diavolului nu îi pasa cât de mult bine putem face... atâta timp cât nu îl facem
AZI!"
"Dacă doreşti un câmp de lucru, atunci priveşte în jurul tău!"
"O inima veselă bate toata ziua, dar o inimă tristă oboseşte într-o clipă."
"Ne vom vedea adevărata statură numai când vom sta în umbra lui Cristos!"
"Nu murmura că nu capeţi ceea ce-ţi doreşti, fii mulţumitor că nu primeşti ceea
ce meriţi!"
"Nu cheltui timpul!... INVESTEŞTE-L!"
"Când o promisiune parcă falimentează, putem, totuşi, să ne încredem în Cel ce
promite!"
"Antrenează-ţi inima să ofere simpatie şi mâinile să ajute cu bucurie!"
"Trăieşte azi aşa cum ai dori să fi trăit atunci când vei sta în faţa lui Dumnezeu."
"Niciodată nu vom putea jertfi destul pentru El, care Şi-a jertfit totul pentru noi."
traieste dupa urmatoarea regula:nu face nimik de care ti-ar fii rusine sa citesti in
ziarul de maine. ma uit in presa si imi zic:Doamne apara si pazeste
Ca să ai prieteni poartă-te ca un prieten. Ca să fii ţinut minte, aminteşte-ţi de
ceilalţi. Ca să fii iubit, iubeşte şi tu. Pe cât de sigur este că soarele răsarede
fiecare dată, tot pe atât de sigur este câ dragostea lui Dumnezeu este tot timpul
cu tine.
Nu există fericire mai mare decât să ştii că ai făcut viaţa cuiva mai bună.
Succesul nu aleargă încoace şi încolo rugându-se de oameni să-l descopere.
Precum o comoară ascunsă, numai cei ce cred cu adevărat şi continuă să-l caute
îl găsesc.
"O dragoste apusa e ca un vulcan: niciodata nu poti zice ca a trecut pericolul de a
izbucni din nou." O.Goga
"Nici nu ne imaginam de cata inteligenta avem nevoie ca sa nu fim niciodata
ridicoli !" Chamfort
"Prieten adevarat este acela care te sfatuieste de bine, iar nu acela care iti lauda
nebuniile" Anton Pann
"O viaţă nefolositoare e o moarte timpurie." Goethe
"Dreptatea fără forţă e neputincioasă, forţa fără dreptate este tiranie." Blaise
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Pascal
"Sa dărui totul, să sacrifici totul fără speranţă de răsplată; asta înseamnă iubire."
Camus
"Este cu neputinţă să fi sincer cu ceilalţi până nu ai învăţat să fi sincer cu tine
însuţi." M. Maeterlinck
"Râsul dezvăluie adesea chipul de copil al adulţilor." Andre Malraux
"Trăieşte printre oameni ca şi cum te-ar privi Dumnezeu! Vorbeşte-I lui
Dumnezeu ca şi cum te-ar asculta oamenii". Seneca
Experienţa ne învaţă că oamenii nu învaţă nimic din experienţă. (Shaw)
Experienţele repetate au un singur scop: să-l înveţe pe om ceea ce nu vrea să
înveţe. (P. Coelho)
Experienţa celorlalţi nu ne e transmisibilă.
Există oameni care trăiesc fericiţi fără să ştie.
Am cunoscut fericirea, dar nu asta m-a făcut cel mai fericit
Adevărata fericire ar fi să ne amintim de prezent.
Nu condiţia noastră, ci calitatea sufletului nostru ne face fericiţi. (Voltaire)
Vulturul nu poate sa meargă, fiindcă poate să zboare.
Cel ce nu are nici un merit, invidiază meritul altuia.
Cel ce nu are nici o nădejde să ajungă la meritul altuia, va căuta să-l aducă la
acelaşi nivel, micşorându-i succesul.
Meritele cele mai mărunte atrag laude din partea lor, meritele de mijloc le trezesc
uimire si admiraţie, dar de meritele cele mai înalte nu-şi dau defel seama şi nu le
văd deloc.
Sunt oameni care linguşesc pe omul de merit când îl recunosc, fiindcă nu-l
înţeleg.
Viciile nu provin decât din nesiguranţa şi din slăbiciunea care urmează ignoranţei
şi care dă naştere remuşcărilor.
Nimic nu poate fi mai rău decât să stârneşti inverşunarea cuiva, profitând de
răbdarea lui.
Prudenţa presupune întotdeauna iscusinţă. Prudenţa este talentul de a-ţi
întrebuinţa bine iscusinta. (Kant)
Să îndrăzneşti –acesta este preţul progresului. (Victor Hugo)
Cerul nu se atinge dintr-un salt.
Nu renunţa la călătorie din cauza ploii de dimineaţă
"Daca nu ai nici un motiv pentru care sa mori ,nu ai nici un motivatie pentru care
sa traiesti" V.B
Numai cel care stăruie pe drumul adevărului are măreţie (Hugo)
Statornicia este himera iubirii.
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Eficienţa acţiunii poate fi măsurată în raport cu gradul de realizare a scopului său.
A face ceea ce trebuie nu înseamnă a face ce îţi place. (Honore de Balzac)
Activitatea este totdeauna determinată de o trebuinţă.
Nu activitatea însăşi este fericirea, ci sentimentul acestei activităţi.
Idealul este tocmai ceea ce dă preţ vieţii omului, ceea ce o face să merite
osteneala de a fi trăit.
Trăiesc doar cu nădejdea ce mă-nvaţă c-un fir da apă-n timp, cu stăruinţă, şi
marmura ajunge s-o tocească.
„Te iubesc nu doar pentru ceea ce eşti, ci pentru ceea ce sunt, atunci când sunt
cu tine.”
Mai bine un diamant cu defect, decât o piatră perfectă.
Defectele sunt multe când dragostea e puţină.
Nici un bărbat nu crede că o femeie vorbeşte prea mult când îl vorbeşte de bine.
Dacă se fereşte de maşini, este un pieton, dacă se fereşte de taxe este un om de
afaceri, iar dacă se fereşte de răspundere este un om politic.
Abur: o apă înebunită de căldură.
Ambiguitate: este ca un orb ce caută intr-o cameră întunecată o pisică neagră,
care nu este acolo.
Bătrâneţe: vârsta la care, deşi ştii toate răspunsurile, nu te mai întreabă nimeni
nimic.
Biblioteca: un loc în care mai trăiesc încă cei morţi.
Spune adevărul şi atunci nu va trebui să mai ţii minte nimic.
Ce uşor e să-i faci pe oameni să creadă o minciună şi ce greu e să le-o scoţi din
cap!
Încrederea în sine evocă sentimentul propriei noastre valori, înalţă sufletul şi-l
pregăteşte pentru aprigele lupte zilnice.
Este la fel de greşit a te încrede în toată lumea ca şi a nu te încrede în nimeni.
Cu cât mai mare eşti, cu atât mai îndatorat eşti la omenire să slujeşti.
De datoriile cele mai mari faţă de noi înşine, cu toate că suntem egoişti, uităm tot
aşa de mult ca şi de cele faţă de alţii. (Lucian Blaga)
Daca pretinzi de la oameni îndatoriri şi nu le acorzi drepturi, trebuie să-i plăteşti
bine. (J.W. GOETHE)
Cea mai înaltă datorie etică a cuiva este să devină o personalitate.
E mai uşor a critica decât a face mai bine.
Nimic nu este mai dezagreabil decât să critici.
Florii i se cere parfum şi omului politeţe.
Unii creştini îţi dau impresia că au fost botezaţi în oţet: sunt acri!
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Nu te implica prea serios în ceea în ceea ce nu rezistă la testul vremii.
Timpul, ai cărui dinţi macină totul, este neputincios împotriva adevărului.
Fă-ţi timp să visezi - îţi va învăţa sufletul să zboare. Fă-ţi timp pentru Dumnezeu,
este singura investiţie durabilă a vieţii.
Mergi cât de departe poţi vedea acum şi când vei ajunge acolo vei vedea şi mai
departe.
Nu cunosc calea care mă conduce la El, dar cunosc Călăuza care mă conduce. De
ce să mă mai tem? (Martin Luther)
Mai degrabă merg cu Dumnezeu prin beznă, decât să merg singur prin lumină.
Una din problemele nostre este că am lăsat "hotărârile" să ia locul "hotărârii".
Unii oameni mai au încă de învăţat că o cale rea nu te va putea duce niciodată
într-o direcţie bună.
Oricare ţi-ar fi trecutul, ţine minte că ai încă un viitor imaculat.
Viaţa nu se măsoară prin cantitate, ci prin calitatea ei.
O bună folosire a zilei de azi este cea mai înţeleaptă pregătire pentru ziua de
mâine.
În ce mă priveşte, am ajuns să trăiesc fiecare zi ca şi cum ar fi cea dintâi, dar şi
cea din urmă zi a vieţii mele.
Un bun examen de memorie este să stai jos şi să-ţi reaminteşti toate lucrurile
pentru care te-ai îngrijorat de pomană în anul care a trecut.
Anul Nou poate fi cotitura de la eşecurile lamentabile din trecut spre biruinţele
glorioase din viitor.
Important este nu cât de mult, ci cât de frumos trăieşti.
Trăim în fapte, nu în ani, în bucurii şi nu în bani; în sentimente ce-au rămas, nu-n
limbile ce merg pe ceas.
Iubeşti viaţa? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este făcută
viaţa! (Benjamin Franklin)
Este o greşeală să crezi că Guvernul poate da unora fără să ia mai întai de la alţii.
(ajutorul de şomaj)
Este foarte bine să avem alegeri doar din patru în patru ani. Cam atâta ne trebuie
ca să ne recâştigăm încrederea în oameni.
N-avem voie să umbrim cerul bucuriei cuiva cu norii întristărilor noastre.
Din timpul omorât nu curge sânge, dar se scurge viaţa.
Banii cheltuiţi şi timpul cheltuit arată cui slujeşti.
"Îmbătrânesc şi tot învăţ." - Eschil
Dragostea e sentimentul care vine în galop şi dispare în vârful picioarelor. - Tudor
Muşatescu
De bun simţ toată lumea are nevoie. Puţini îl au şi fiecare crede că îl are. -
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Benjamin Franklin
Orgoliul se află în noi ca o forţă a răului - Victor Hugo
Cu cât un personaj are mai multă putere, cu atât el devine caricatură. Lindsay
Anderson
Fă ce îţi spun, dar să nu faci ce fac eu. Iată adevărata înţelepciune. (James
Farrell)
Arta e lungă, viaţa e scurtă - Hipocrat
Îngăduinţa îţi face prieteni, adevărul îţi aduce ura. Terentiu
Să-nveţi să mori ? N-o să reuşeşti prea bine prima dată! - Chamfort
Stilul e omul însuşi - Buffon
Nu-i de ajuns să faci bine, mai trebuie să-l faci şi bine. - Diderot
Felul cum dai preţuieşte mai mult decât ceea ce dai – Corneille ("Le Monteur")
Iubirea este mult educatoare, ea dă sensul existenţei în varietatea şi valoarea ei
reală. (Tudor Arghezi)
Lacrimile sunt dreptul cel mai sfânt al celui ce suferă şi mai ales al celui zdrobit de
iubire.
Poeţii nu explică nimic, dar prin ei totul devine explicabil!
"Cunoaşte-te pe tine însuţi." - Socrate
"Omul este prin natura sa o fiinţă socială" - Aristotel
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