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Viaţa în imagini, în peisaje...
Totul pare întotdeauna imposibil până la realizare.
Nelson Mandela
Să atingi o țintă înseamnă să stabilești o alta.
John Dewey
Dacă poți visa ceva, îl poți și face.
Walt Disney
Vrei să ai o viaţă fericită?
- iubeşte;
- iartă;
- respectă;
- oferă ceea ce vrei să primeşti!
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A acţiona este soluţia decisivă pentru orice succes.
Pablo Picasso
Cum îţi sunt gândurile, aşa îţi este şi viaţa!

Viaţa inegală
Fără muncă asiduă nu crește nimic în afară de buruieni.
Gordon B. Hinckley
Talentul tău este cadoul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci
tu cu el este cadoul tău pentru Dumnezeu.
Leo Buscaglia
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Educaţia este viaţa însăşi
Când cineva merge pe un drum greşit, n-are nevoie de motivaţie
ca să ajungă mai departe. Are nevoie de înţelepciunea care să-l
facă să se întoarcă şi să găsească drumul potrivit.
Jim Rohn
Eşecul nu mă ajunge din urmă niciodată dacă hotărârea mea să
am succes este destul de puternică.
Og Mandino
Bunătatea este limbajul pe care surzii îl aud și orbii îl văd.
Mark Twain
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Ceea ce creezi cu sufletul, poţi face cu
trupul
Când vreau să înţeleg ce se întâmplă astăzi sau încerc să-mi dau
seama ce se va întâmpla mâine, privesc spre trecut.
Omar Khayyam
Fie că crezi că poţi face un lucru sau că crezi că nu poţi face acel
lucru, ai dreptate.
Henry Ford
Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele sunt dulci.
Aristotel
Munca ta va umple o mare parte a vieţii tale şi singura cale să
fii cu adevărat fericit este să faci ceea ce consideri a fi o treabă

Seminarul Teologic Ortodox Arad

bună. Şi singura cale să faci treabă bună este să iubeşti ceea ce
faci. Dacă n-ai găsit încă acest lucru, caută-l în continuare. Nu te
resemna. Ca la toate cele ce ţin de inimă, vei şti când ai găsit ceea
ce cauţi.
Steve Jobs
Nu mă pot întoarce la ziua de ieri. Pe atunci eram o altă persoană.
Lewis Carroll

Nicio sarcină nu este cu adevărat dificilă dacă o împarţi în sarcini
mai mici.
Henry Ford
Succesul nu este final eşecul nu este fatal: curajul de a continua
este ceea ce contează.
Winston Churchill
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Fă întotdeauna ce poţi mai bine. Ceea ce plantezi acum vei culege
mai târziu.
Og Mandino
Fiecare dintre noi are un foc care arde în inima sa pentru ceva. Este
menirea vieţii noastre să găsim acel foc şi să-l păstrăm aprins.
Mary Lou Retton

Un om de succes este acela care ridică o fundaţie trainică din
cărămizile pe care alţii le aruncă în el.
David Brinkley
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Fă ce trebuie, cum trebuie şi când trebuie!
Trăieşte ca şi cum ai muri mâine, învaţă ca şi cum ai trăi pentru
totdeauna.
Mahatma Gandhi
Nu este nimic mai trist decât un tânăr pesimist.
Mark Twain
Trebuie să înveţi regulile jocului. Apoi trebuie să joci mai bine decât
oricine altcineva.
Albert Einstein
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Dacă nu-ți planifici viața, altcineva o va face pentru tine. Și ghici ce va
planifica? Nu prea multe.
Jim Rohn
Nu urmări succesul. Fă doar ceea ce îţi place să faci şi în ceea ce crezi
cu adevărat, iar succesul va veni în mod natural.
David Frost
Ceea ce faci azi poate desăvârşi ziua de mâine.
Ralph Marston
Succesul este despre cât de înalt e saltul de dinainte de a atinge
adâncimea cea mai de jos.
George S. Patton
Nu poți traversa marea doar stând și privind apa.
Rabindranath Tagore
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Ceea ce e minunat la cunoaştere este că nimeni n-o mai poate lua
vreodată de la tine.
B.B. King
Nu contează cât de încet înaintezi atâta vreme cât nu te oprești.
Confucius
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