-Cel mai putin important cuvant EU
-Cel mai important cuvant NOI
-Cele mai importante 2 cuvinte VA MULTUMESC
-Cele mai importante 3 cuvinte TOTUL ESTE IERTAT
-Cele mai importante 4 cuvinte CARE ESTE PAREREA DVS.
-Cele mai importante 5 cuvinte AI FACUT O TREABA BUNA
-Cele mai importante 6 cuvinte VREAU SA TE INTELEG MAI BINE

Daca vrei sa dobandesti puterea de a suporta viata, fii gata sa accepti moartea. - Sigmund
Freud
Atata timp cat nu incetezi sa urci, treptele nu se vor termina; sub pasii tai care urca, ele se
vor inmulti la nesfarsit. - Franz Kafka
Eu pierd dorinta de-a avea ce caut, tot cautand ceea ce doresc. - Antonio Porchia
Cei mai buni scriitori nu folosesc siretlicuri; in orice caz, siretlicurile lor sunt bine
ascunse. - Jorge Luis Borges
Cand voi inceta sa exist, eu nu voi fi existat vreodata. - Antonio Porchia
Daca as fi fost Dumnezeu, mi-ar fi fost mila de inima oamenilor. - Maurice Maeterlink
Inteligenta este capacitatea cu ajutorul careia vom intelege, pana la urma ca totul este de
neinteles. - Maurice Maeterlink
Sclavul caruia ii place viata sa de sclav este cu adevarat sclav? - Louis Scutenaire
Cate capete atatea pareri. - Terentiu
Om sunt si nimic din ceea ce este omenesc nu-mi este strain. - Terentiu
Obisnuinta e a doua natura. - Cicero
E preferabil sa starnesti invidie decat mila. - Publius Syrus

Dragostea le invinge pe toate. - Vergilius
Alergam dupa fericire pana departe, fie pe mare, fie pe uscat; dar fericirea e aici, aproape.
- Horatiu
Femeia casta este cea pe care nu a vrut-o nimeni. - Ovidius
Mai intai castiga-i dragostea, abia pe urma fa-i cadouri; este mai greu, adevarat, dar asa
trebuie. - Ovidius
Timpurile se schimba si noi ne schimbam odata cu ele. - Ovidius
Banii nu au miros. - Vespasian
Iubeste cu adevarat cel ce tremura cand isi marturiseste dragostea. - Sir Philip Sidney
Cunoasterea este prin ea insasi putere. - Francis Bacon
Nu exista tortura mai nemarginita pentru om ca propriile ganduri. - John Webster
Lenevia este mama filosofiei. - Thomas Hobbes
E mai bine sa domnesti in iad, decat sa fii servitor in rai. - John Milton
Unui razboi drept, ii preferam o pace nedreapta. - Samuel Butler
Cuvantul a fost dat muritorilor de rand pentru a-si transmite gandurile, iar inteleptilor
pentru a si le ascunde. - Robert South
Patriotismul este ultimul refugiu al unui ticalos. - Samuel Johnson
Iadul este pavat cu intentii bune. - Samuel Johnson
Frumusetea lucrurilor exista in sufletul celui care le admira. - David Hume
Cei care au mult de nadajduit si nimic de pierdut vor fi intotdeauna periculosi. - Edmund
Burke
Nu-i nici o rusine sa fii sarac, dar este teribil de neplacut. - Sydney Smith
Si in fond, ce este o minciuna? Adevarul mascat... - Lord Byron
Ca regula generala, nici un om in incurcatura nu e complet cinstit. - William Makepeace
Thackeray
O oarecare doza de prostie este necesara pentru a fi bun soldat. - Florence Nightingale

Adevarata poveste a unei vieti nu se gaseste in ce a facut, ci in ceea ce a vrut sa faca.
Politica este poate singura meserie pentru care se crede ca nu este necesara nici o
pregatire. - Robert Louis Stevenson
Viata este arta de a trage concluzii suficiente din premize insuficiente. - Samuel Butler
Singura modalitate de a te elibera de ispita este sa-i cedezi. - Oscar Wilde
Experienta este numele pe care fiecare il da propriilor greseli. - Oscar Wilde
Cand zeii vor sa ne pedepseasca, ne indeplinesc dorintele. - Oscar Wilde
Ceea ce oamenii doresc de fapt, nu este cunoasterea, ci certitudinea. - Bertrand Russel
Oamenii care cred cu adevarat in ei insisi se afla toti in azile de nebuni. - Gilbert Keith
Chesterton
De unde stiti ca pamantul nu este altcea decat infernul altei planete? - Aldous Huxley
Toate animalele sunt egale, dar unele sunt mai egale decat altele. - George Orwell
Orice inchisoare are fereastra ei. - Gilbert Gratiant
In doi , nici un versant nu e prea abrupt. - Henrik Ibsen
Daca-ai dat tot, dar nu si viata, sa stii ca nu ai dat nimic. - Henrik Ibsen
Omul cel mai puternic din lumea intreaga, este cel care-i cel mai singur. - Henrik Ibsen
In politica, adevarul trebuie sa astepte momentul in care cineva va avea neoie de el. Bjornstjerne Bjornson
Prietenii sunt o specie josnica. Nu sunt buni decat la doua lucruri: sa manance impreuna
cu noi si sa ia un aer trist in fata mormantului nostru. - Arne Garborg
Viata este un vis, dar a visa nu inseamna a trai. - Constantin Huygens
Tristetea este trecerea omului de la o mai mare la o mai mica desavarsire. - Baruch
Spinoza
Iluziile pierdute sunt adevaruri descoperite. - Multatuli
Singura prietenie de pret este cea care s-a nascut fara motiv. - Arthur van Schendel

Dumnezeu ne viseaza. Daca se trezeste, noi disparem pentru totdeauna. - Gerard Kornelis
Van Het Reve
Un oras nu pretuieste mai mult decat o gradina de trandafiri. - Jose Santos Chocano
Un scriitor nu-si alege temele, temele il aleg pe el. - Mario Vargas Llosa
Cine nu stie ce-i dragostea traieste fericit; noptile lui sunt linistite si zilele trec fara
zbucium, in casa lui tihnita. - Adam Mickievitz
Numai prezentul exista. Trecutul nu mai este, si e nebun de-a binelea cel care se preocupa
de viitor.
Oamenii sunt in acelasi timp ei insisi si contrariul lor. - Francois Clement
Fiecare din noi traim o experienta unica chiar si prin faptul ca existam separat.
Iubirile neimpartasite nu sunt iubiri, ci doar incapatanari.
Am inceput sa traiesc cand am inceput sa muncesc ca sa traiesc. - Georges Sand
Uneori, omul e in situatia lui Cortes, de a arde toate corabiile care l-ar putea duce inapoi,
ca sa poata merge inainte. - Octavian Paler
Prima carte care ar trebui interzisa este catalogul cartilor interzise.
Cand mori copil e semn ca in viata nu te-a durut capul.
Cel mai nefericit din toti este cel care nu mai iubeste si nu poate uita c-a iubit. - Adam
Mickievicz
Fii indulgent cu altii si sever cu tine. - Adam Mickievicz
Este o mare greseala sa nu-ti dai seama de propria-ti fericire. - Jaroslav Iwaszkiewicz
A trai, aceasta ia prea mult timp oamenilor. - Jaroslav Iwaszkiewicz
Este foarte periculos sa traiesti. Cine traieste, moare. - Stanislaw Jerzy Lec
Chiar si masochistii fac marturisiri complete cand sunt torturati. Din recunostinta. Stanislav Jerzy Lec
Vrei sa cunosti lucrurile? Priveste-le de aproape. Vrei sa le iubesti? Priveste-le de
departe. - Ion Luca Caragiale
Un prost nu spune lucruri inteligente, dar un om inteligent spune multe prostii. - Garabet

Ibraileanu
Omul cu adevarat bun este doar cel care ar fi putut fi rau si n-a fost. - Nicolae Iorga
Dupa ce am descoperit ca viata nu are nici un sens, nu ne ramane altceva de facut decat
sa-i dam un sens. - Lucian Blaga
Degeaba dam de mancare lupului, totdeauna se va uita in directia padurii. - Ivan
Turgheniev
O fi bine, o fi rau, este uneori foarte placut sa spargi ceva. - Fiodor Dostoevski
Viata nu trebuie aratata asa cum este, ci asa cum o vezi in vis. - Anton Cehov
Omul se naste pentru ca intr-o zi sa se nasca un om mai bun. - Maxim Gorki
Exista totusi o diferenta intre noi: tu te plictisesti cu mine si eu ma plicitisesc fara tine. Ilia Ilf
Cum ce nu stii e mult mai mult decat ce stii, nu vorbi mult! - Ramon LLull
Cine iubeste cu adevarat nu uita niciodata. - Inigo Lopez de Mendoza
Cat de josnic imi pare pamantul, cand ma uit la cer! - Sfantul Ignatiu de Loyola
A fi impacat cu tine insuti este cel mai bun mijloc de a incepe sa fii impacat cu ceilalti. Luis de Leon
Bolnavul este mai recunoscator doctoriei care-l vindeca decat sfatului care-l fereste de
boala. - Vicente Espinel
Cel ce va fi propriul lui stapan, va fi curand si al celorlalti. - Baltasar Gracian
Toti cei ce stiu putin vor sa arate pretutindeni ceea ce stiu. - Benito Jeronimo Feijoo
E mai usor sa negi lucrurile, decat sa te informezi despre ele. - Mariano Jose de Larra
Nu e nimic mai trist decat tristetea unui om vesel. - Armando Palacio Valdes
Ce pacat ca mor cand imi ramane atat de mult de citit! - Marcelino Menendez Y Pelayo
Omul: un milimetru peste maimuta, cand nu este cu un centimetru sub porc. - Pio Baroja
Idealul meu? Sa dorm, fara nici o iluzie... - Manuel Machado

Un tablou este un ansamblu de acumulari. La mine, un tablou este un ansamblu de
distrugeri. - Pablo Picasso
Este indeajuns sa privesti un lucru cu atentie pentru ca el sa devina interesant. - Eugenio
d'Ors
Singura bucurie a oamenilor casatoriti este sa participe la casatoria altora... o bucurie
diabolica. - Ramon Gomez de la Serna
Poetii pot fi definiti ca fiinte care stiu cel mai bine sa spuna ce-i doare. - Pedro Salinas
Trebuie sa ne bucuram de clipa, ca si cand ar dura mereu. - Luis Cernuda
Atata timp cat pe pamant va exista un om care sa cante, putem inca spera. - Gabriel
Celaya
Oare unde se duc copiii care nu mor? - Ana Maria Matute
Daca toata bogatia unui om se afla in mintea sa, nimeni nu va putea sa i-o fure. Benjamin Franklin
Creditorii au memorie mai buna decat debitorii. - Benjamin Franklin

Moartea nu este decat o schimbare vesnica. - Philip Freneau
Da ce ai. Pentru unii reprezinta mai mult decat crezi. - Henry Wadsworth Longfellow
Sclavul devine un tiran indata ce poate sa o faca. - Harriet Beecher-Stowe
Cinicul nu vede calitatile unui om dar ii descopera imediat defectele. - Henry Ward
Beecher
Daca esti scriitor, scrie ca si cand zilele ti-ar fi numarate, deoarece, in majoritatea
cazurilor, asa sunt. - Henry David Thoreau
Pendula arata clipa, dar cine arata vesnicia? - Walt Whitman
Pentru a reusi in viata aveti neoie doar de de ignoranta si de incredere. - Mark Twain
Cand sunteti manios, numarati pana la patru. Cand sunteti foarte manios, injurati. - Mark
Twain

Exista trei feluri de minciuni: minciunile, minciunile sfinte si statisticile. - Mark Twain
Admiratie: maniera politicoasa de a recunoaste ca cineva ne seamana. - Ambrose Bierce
Antipatie: sentimentul pe care ni-l inspira prietenul unui prieten. - Ambrose Bierce
Prima jumatate a vietii ne-o irosim cu parintii, iar pe a doua, cu copiii nostri. - Clarence
Darrow
Vorbind cu blandete, si tinand in mana un ciomag, veti ajunge departe. - Theodore
Roosevelt
Nasterea si moartea nu pot fi remediate dar ne putem bucura de ceea ce le desparte. Georges Santayana
Singurul lucru de care trebuie sa ne temem este insasi Teama. - Franklin Delano
Roosevelt
Faceti ceva si daca nu merge incercati altceva. - Franco Delano Roosevelt
Criticul nepriceput se recunoaste dupa felul in care incepe sa vorbeasca despre poet in loc
sa discute despre poem. - Ezra Loomis Pound
El se socotea slujitorul involuntar al fatalitatii in care credea ca nu crede. - William
Faulkner
Nu intrebati ce poate sa faca tara pentru voi, intrebati-va ce puteti face voi pentru tara. John F. Kennedy
Ce orizonturi se deschid in fata celui care, in sfarsit, s-a hotarat, in mod serios sa moara! Milan Furst
Nimeni nu-i poate invata pe altii sa se elibereze daca n-au inceput prin a se elibera pe
sine. - Mariano Picon Salas
Este mai usor sa cumperi o carte decat s-o citesti si mai usor s-o citesti decat s-o intelegi!
- William Osler
Forma poate fi mai importanta decat substanta. Un sloi de gheata poate avea rol de lentila
si sa aprinda focul. - George Iles
Cu cat suntem mai puternici, cu atat ne facem mai multi dusmani. Din aceasta cauza,
trebuie sa fim cei mai puternici. - Karel Capek
Adevarul este ca nu exista adevar. - Pablo Neruda

Cel care se pricepe nu vorbeste; stapanind eruditia el tace. - Lao Tzi
Cel care dimineata a invatat preceptele intelepciunii, seara poate muri impacat. Confucius
Un arcas bun atinge tinta chiar inainte de a trage. - Ch'Ao Pu-Che
Cu cat e mai bogat cu-atat e mai zgarcit; si cu cat e mai zgarcit, cu-atat devine mai bogat.
- Lu Xun
A intra ca un vis in sufletul unei fete este o arta, a iesi este o capodopera. - Soren
Kierkegaard
O fapta buna nevazuta este rentabila. - Maria Jotuni
Daca cineva staruie sa-i spun de ce o iubesc nu pot decat sa-i dau acest raspuns: "pentru
ca e ea, pentru ca sunt eu". - Michel de Montaigne
Cuget, deci exist. - Rene Descartes
Eu am gasit un foarte bun mijloc de a prelungi viata... anume, de a nu ma teme de moarte.
- Rene Descartes
Cine invinge fara primejdie triumfa fara glorie. - Pierre Corneille
Mincinosul are nevoie de memorie buna. - Pierre Corneille
Inima are ratiuni pe care ratiunea nu le cunoaste. - Blaise Pascal
A iubi si a fi iubit, iata taina fericirii. - Jacques-Benigne Bossuet
E mai ferice sa dai decit sa primesti - Isus Hristos
Un prost gaseste totdeauna unul mai prost, care sa-l admire. - Boileau
Nu e destul sa nu faci nici un rau, ci trebuie sa faci tot binele pe care-l poti face. Francois de Salignac de La Mothe-Fenelon
Patria unui porc se afla pretutindeni unde se gaseste jir. - Francois de Salignac de La
Mothe-Fenelon
Pleaca din viata ca de la ospat, multumind gazdei si pregatindu-te de duca. - Voltaire
Daca Dumnezeu nu ar exista, ar trebui inventat. - Voltaire

Vrei sa plictisesti pe cineva? Spune-i tot ce stii. - Voltaire
Tineretea e timpul de a invata intelepciunea; batranetea e timpul de a o aplica. - JeanJacques Rousseau
Omul cel mai fericit e cel care-i face fericiti pe cat mai multi oameni. - Denis Diderot
Popularitatea e ca si vantul; te ridica sus, dar nu te mentine la inaltime. - Felicite
Lamennais
A visa, asta-i fericirea; a astepta, asta-i viata. - Victor Hugo
Am sa traiesc in sfarsit singur! Si, dupa acum, ma intreb cu cine? - Sacha Guitry
Daca nu mai poti trisa cu prietenii, nu mai merita sa joci carti. - Marcel Pagnol
Doar inconstanta este constanta. - Hans Jacob von Grimmelshausen
Mai multa lumina... - Johann Wolfgang von Goethe
Contra prostiei, chiar zeii lupta in zadar. - Friedrich von Schiller
Este rusinos sa mai fii in viata cand cei mai insemnati oameni si-au pierdut-o. - Jean Paul
Mor, deoarece pe pamant nu mi-a mai ramas nimic de invatat si de cucerit. - Heinrich von
Kleist
Trebuie sa invatam mereu, pentru a invata in sfarsit sa murim. - Marie von EbnerEschenbach
Si virtutea este o arta. De aceea are doua feluri de discipoli: cei care o practica si cei care
o admira. - Marie von Ebner-Eschenbach
Fara muzica, viata ar fi o greseala. - Friedrich Nietzche
Teama este ceva mult mai profund decat curajul. - Gertrud von Le Fort
Imaginatia este mai importanta decat eruditia. - Albert Einstein
Noi nu ajungem niciodata la rationamente. Ele vin la noi. - Martin Heidegger
Ratiunea ii este data omului pentru a-si putea da seama ca nu-i serveste la nimic. - Erich
Maria Remarque
Omul care nu este decat frumos este frumos numai cat il privesti; omul intelept si bun

este intotdeauna frumos. - Sapho
A avea fara a te bucura de ceea ce ai nu inseamna nimic. - Esop
Toti oamenii treji nu au decat un singur univers, pe cand cei ce dorm au, fiecare,
universul lor. - Heraclit din Efes
Violenta genereaza de obicei violenta. - Eschil
Cerul nu ingaduie nimanui altuia sa fie trufas. - Herodot
Fiti fericiti; prietenii dispar cand sunteti nefericiti. - Euripide
Cunoaste-te pe tine insuti. - Socrate
Cautam binele fara a-l gasi vreodata, in schimb gasim raul fara sa-l cautam. - Democrit
Esentialul este nu sa traiesti, ci sa traiesti cum trebuie. - Platon
A iubi inseamna cautarea jumatatii intregului din care ai facut candva parte. - Platon
Timpul este imaginea mobila a eternitatii imobile. - Platon
Prietenia inseamna un suflet in doua trupuri. - Aristotel
Nu exista geniu fara un dram de nebunie. - Aristotel
Eureka! - Am gasit! - Arhimede
Ei nu vad trandafirul, in schimb se uita cercetator la spini. - Lucian
Gandul este asemenea sagetii aruncate din arc. - Veda
Omul insetat care nu a intalnit in calea lui nici un izvor; e prea fericit cand gaseste o
baltoaca. - Sharid de Balkh
Fiindca nu stii ce te-asteapta maine, lupta sa fii fericit astazi. Ia o cana cu vin si, sub
lumina lunii, bea, zicandu-ti ca luna te va cauta poate zadarnic, maine. - Omar Khayyam
Regii au mai multa nevoie de sfatul inteleptilor decat au acestia nevoie de favoarea
regilor. - Muslah-al-Din Saadi
Cel ce nu indrageste nici o fiinta nu cunoaste bucuria de a trai. - Muslah-al-Din Saadi
Legile sunt ca panzele de paianjen care prind musculite si lasa sa treaca viespile. Jonathan Swift

Regula de aur este ca nu exista regula de aur. - George Bernard Shaw
Se spune ca o calugarita ar fi inventat sarma ghimpata. - James Joyce
Voi ce intrati, lasati orice speranta! - Dante Alighieri
E mediocru ucenicul ce nu-si depaseste maestrul. - Leonardo da Vinci
Oamenii mari numesc rusine faptul de a pierde si nu cel de a insela pentru a castiga.
Si totusi se invarte! - Galileo Galilei
Nebunii deschid caile pe care calca apoi inteleptii. - Carlo Dossi
Daca scriitorii nu ar citi si daca cititorii nu ar scrie, atunci treburile literaturii ar merge
infinit mai bine. - Giovanni Papini
Exista ceva si mai trist decat ratarea idealurilor: este realizarea lor. - Cesare Pavese
Daca toti cei vii, / Cu timpul / Or sa moara. / Atat cat sunt in viata / Mai bine sa fiu vesel.
- Man Yo shu
Cui ii pasa sa priveasca / Flori de morcovi padureti / Cand au inflorit ciresii? Yamaguchi Sode
Noaptea este salvarea sufletului.
La malul fluviilor lui Babilon, noi sezuram si planseram, amintindu-ne de Sion.
Nu aprecia vasul, ci continutul.

Legile Lui Murphy
1. Daca ceva poate sa mearga prost, va merge.
2. Daca mai multe lucruri pot merge prost, vor merge in cea mai defavorabila secventa.
3. Probabilitatea de aparitie a unui eveniment este invers proportionala cu dezirabilitatea
lui.
4. Indiferent de ce merge prost, probabil ca arata bine.
5. Cind lucrurile par ca nu se mai inrautatesc, ai rabdare. Se vor inrautati curind.

6. Cind lucrurile merg bine, ceva a mers prost.
7. Cind lucrurile se inrautatesc: - daca pierzi prea mult, fii atent; - daca nu pierzi nimic,
relaxeaza-te; - daca ai sansa sa cistigi, relaxeaza-te; - daca nu conteaza, atunci n-are nici o
importanta.
8. Daca poti distinge sfaturile bune de cele rele, atunci nu mai ai nevoie de sfaturi.
9. Ca sa obti un imprumut trebuie mai intii sa dovedesti ca nu ai nevoie de el.
10. O pipa da unui om destept timp de gindire, iar unui prost ceva de tinut in gura.
11. Nici un geniu, oricit de mare, nu poate stapini detaliile.
12. Nimic nu este atit de prost, incit sa nu devina si mai prost.
13. Dupa ce lucrurile s-au inrautatit suficient de mult, ciclul se repeta.
14. Indiferent de ce merge prost, exista intotdeauna cineva care a stiut ca asa va fi.
15. Cind o mare personalitate pare adincita in ginduri e foarte posibil sa se gindeasca la
mincare.
16. Problemele complicate au intotdeauna raspunsuri simple, pe intelesul tuturor, dar
gresite.
17. Oportunitatea iti bate la usa in cel mai putin oportun moment.
18. Natura tine intotdeauna cu latura ascunsa a lucrurilor.
19. Ca sa cureti un lucru, murdaresti un altul. Dar poti murdari mai multe lucruri fara a
curata nici unul.
20. A fura idei de la o persoana inseamna plagiat. A fura de la mai multe inseamna
cercetare.
21. Banii n-aduc fericirea dar o intretin.
22. Programele TV stupide sint eliminate de altele si mai stupide.
23. Lucrurile incompatibile cu alte lucruri, pot fi compatibile intre ele.
24. Nimeni nu sesizeaza erorile mari.
25. Singurii care gasesc ceea ce cauta in viata sint gasitorii de greseli.

26. Daca anticipezi ca sint patru variante posibile de a iesi ceva prost si reusesti sa le
ocolesti, atunci va apare imediat o a cincea posibilitate, care va strica totul.
27. Probabilitatea de a distruge un lucru este direct proportionala cu valoarea lui.
28. Cind apesi din greseala pe doua litere la masina de scris, se imprima litera care nu
trebuie.
29. Timbrele care nu se lipesc pe scrisori se vor lipi in schimb pe orice altceva.
30. Cind avionul in care esti are intirziere, avionul pe care trebuie sa-l iei in continuare
pleaca la ora fixata.
31. Cind pisica iti adoarme pe picioare si te farmeca cu torsul ei, simti o nevoie
imperioasa de a merge la baie.
32. Daca o fringhie are un capat, atunci are precis inca unul.
33. Cind trebuie sa-ti concentrezi atentia asupra unui anumit lucru, este imposibil sa nu
apara altul care sa-ti distraga atentia.
34. Ori de cite ori stabilesti sa faci un anume lucru mai intii, survine un alt lucru care
trebuie facut primul.
35. Ori de cite ori iti tai unghiile, constati ca dupa aceea ai nevoie de ele.
36. Intotdeauna gasesti usor ceea ce nu cauti. Iar ceea ce cauti gasesti abia in ultimul loc
in care poti cauta.
37. Un lucru ratacit il poti gasi numai dupa ce rascolesti intreaga casa.
38. Cind cauti un lucru, niciodata nu il gasesti decit dupa ce ti-ai cumparat un altul in loc.
39. Cind garantia unui produs este de 60 de zile, defectarea lui se va produce in a 61-a zi.
40. Legile nu sint decit niste simulari ale realitatii.
41. Proliferarea unor noi legi conduce la proliferarea unor noi exceptii.
42. Indiferent daca legile sint bune, rele sau neutre, trebuie sa se supuna celor din urma.
43. Daca o lege a lui Murphy poate sa greseasca, va gresi.
44. Murphy a fost un optimist.

LEGILE ENTROPIEI
45. Un om cu un singur ceas stie cit e ora. Un om cu doua ceasuri nu este sigur niciodata.
46. Anticipari negative conduc la rezultate negative. Anticipari pozitive conduc la
rezultate negative.
47. Cind un lucru iese prost, orice incercare de a-l indrepta nu face decit sa-l strice si mai
mult.
48. Lucrurile se inrautatesc inainte de a se imbunatati.
49. Lasate singure, lucrurile se desfasoara de la prost la mai prost.
50. Orice lucru care incepe bine se sfirseste prost. Orice lucru care incepe prost se
sfirseste si mai prost.
51. Lucrurile incep sa mearga prost, toate deodata.
52. Singurul mod de a descoperi limetele posibilului este de a trece in domeniul
imposibilului.
53. Anumite lucruri sint imposibil de cunoscut. Dar este imposibil de aflat care sint aceste
lucruri.
54. Universul este nu numai mai straniu si mai enigmatic decit ne imaginam, dar el este
mai straniu si mai enigmatic decit ne putem imagina.
55. Informatia se deformeaza cind trece spre nivelele ierarhice superioare.
56. Intr-o intreprindere, confuzia creste odata cu nivelul ierarhic.
57. Expansiunea inseamna complexitate, iar complexitatea conduce la dezagregare.
58. Odata ce ai deschis o cutie cu rime, singura solutie de a le inchide din nou este sa
folosesti o cutie mai mare.
59. Pentru un biciclist, indiferent in ce directie o ia, va fi la deal si impotriva vintului.
60. Dupa ce adaugi doua saptamini la termenul de predare a proiectului, datorita unor
intirzieri neprevazute, mai adauga inca doua luni pentru intirzierile neprevazute care nu
pot fi prevazute.

61. Mai sigura este o pasare in mina decit una care zboara pe deasupra capului.
62. Cu cit stirile proaste se transmit mai repede si mai detaliat, cu atit mai bine.
63. Istoria nu se repeta, dar istoricii da.
LEGILE GRAVITATIEI
64. Obiectele cad intotdeauna la 90 de grade fata de pamint.
65. Cind cade o scula de pe banc, se va rostogoli spre coltul cel mai putin accesibil al
atelierului.
66. Inainte de a atinge podeaua, orice scula in cadere se va opri mai intii pe degetele de la
picioare.
67. Nu poti cadea mai jos decit podeaua camerei.
68. Cu cit urci mai sus in ierarhia administrativa, cu atit cazi mai de sus.
69. In conditii speciale de atractie universala, caderea celor din virful ierarhiei
administrative se poate face si pe orizontala.
70. Nu poti sti dinainte pe ce parte sa ungi felia de piine cu unt. Sansa ca ea sa cada pe
covor cu partea unsa cu unt este direct proportionala cu costul covorului.
71. Cosmonautii se supun legilor gravitatiei numai cind sint pe pamint.

LEGILE RELATIVITATII
72. Chiar daca faptele sint rigide, adevarul este flexibil.
73. Durata unui minut depinde de pozitia ta fata de usa de la baie.
74. Durata unei casnicii este invers proportionala cu durata petrecerii de nunta.
75. Daca pastrezi un lucru prea mult, il poti arunca. Daca arunci un lucru prea devreme,
vei avea nevoie de el imediat ce l-ai dat la gunoi.
76. Daca cumperi banane necoapte, ele vor fi mincate inainte de a se coace. Daca le
cumperi coapte, ele se vor strica inainte de a se minca.
77. Telefonul suna intotdeauna cind esti la baie, sau esti in fata usii de la intrare si iti
cauti cheile ca sa descui usa.

78. Cind formezi un numar gresit, nu suna niciodata ocupat.
79. O jucarie care nu se sparge poate fi folosita la spartul altor jucarii.
80. In America este important nu atit cit costa un obiect oarecare, ci cit de mult se poate
economisi cumparindu-l.
81. Opulenta de la intrare este invers proportionala cu solvabilitatea firmei.
82. La coada cealalta se serveste mai repede decit la coada la care te-ai asezat.
83. Nimic nu arata atit de frumos cind este privit de aproape, ca atunci cind este privit de
departe.
84. Intotdeauna ploua cind iti speli masina. Dar nu incerca sa speli masina ca sa ploua, ca
nu merge.
85. Intotdeauna este greseala partenerului.
86. Este foarte simplu sa faci ceva complicat, dar este foarte complicat sa faci ceva
simplu.
87. Cind remediul oferit de minister nu se potriveste problemei ridicate, este mai usor sa
schimbi datele problemei decit sa obtii un alt remediu.
88. Orice solutie genereaza noi probleme.
89. Locul in care ajungi depinde de scaunul pe care stai.
90. Daca ajungi prea devreme, s-a aminat. Daca iti dai sufletul ca sa ajungi la timp, va
trebui sa astepti. Daca intirzii, este prea tirziu. Daca te simti bine, nu-ti face griji. Vei
trece peste asta.
91. Zimbeste...miine va fi mai rau.

LEGILE MANAGEMENTULUI
92. Prima lege a managementului este ca exista.
93. Cine detine aurul stabileste regulile.

94. Cei ce au, primesc. Cei ce pot, fac.Cei ce nu pot, ii invata pe altii. Cei ce nu-i pot
invata pe altii, administreaza.
95. Indecizia este baza flexibilitatii.
96. Orice este posibil daca nu stii despre ce vorbesti.
97. Nu crea nici o problema pentru care nu ai nici un raspuns.
98. Oricine poate lua o decizie daca are suficiente informatii. Un manager bun poate lua o
decizie fara a avea informatii suficiente. Un manager perfect poate lua o decizie fara a
avea nici un fel de informatii.
99. Cind un manager vrea sa-si impresioneze subalternii cu detalii sofisticate, inseamna
ca el a pierdut din vedere obiectivul final.
100. Nu veni niciodata cu idei noi, care ti se pot da inapoi ca sarcini.
101. Pentru fiecare viziune exista o contraviziune, la fel de atragatoare.
102. Sedintele sint evenimente in care minutele conteaza, dar orele nu.
103. Daca parasesti camera risti sa fii ales.
104. Nu exista un moment mai prielnic ca acum, pentru a amina ceea ce nu vrei sa faci.
105. Cu cit un plan este mai complicat si mai grandios, cu atit sansele lui de esec sint mai
mari.
106. Cu cit planifici mai bine un proiect, cu atit este mai mare riscul de confuzie, atunci
cind ceva nu merge bine.
107. Orice problema tehnica poate fi rezolvata daca sint destui bani si, respectiv, destul
timp. Din pacate, nici una dintre cele doua cerinte nu poate fi indeplinita.
108. Printre economisti, lumea reala este considerata adesea un caz special.
109. Tehnologia este dominata de doua tipuri de oameni:
a) cei care inteleg ceea ce conduc;
b) cei care conduc ceea ce nu inteleg.
110. Daca exista o cale de intirziere a unei decizii importante, un bun manager o va gasi.
111. In orice intreprindere, munca se orienteaza spre nivelele cele mai de jos ale ierarhiei.
112. Daca o idee a supravietuit unui sistem birocratic si a fost implementata, inseamna ca

nu a fost deloc interesanta.
113. In orice intreprindere exista o persoana care stie tot ce se intimpla aici. Aceasta
persoana trebuie data afara.
114. Mai usor sint recunoscute talentele din alta parte decit talentele din propria
companie.
115. Recrutarea personalului inseamna de multe ori triumful sperantei fata de experienta.
116. Daca un subordonat iti pune o intrebare particulara, dar pertinenta, priveste la el de
parca si-ar fi pierdut sensul realitatii. Cind isi va pleca ochii, parafrazeaza-i intrebarea.
117. Gindeste inainte de a actiona.
118. Este bine ca in afara biroului sa ai mersul grabit pentru a nu da prilejul
subordonatilor sa-ti puna intrebari.
119. Daca dai dispozitii, sa fie verbale. Cele scrise pot fi folosite mai tirziu impotriva ta.
120. Un management bun este expresia unei mari idei.
121. Schimbarea lucrurilor este o tema preferata a oricarei conduceri.
122. Oricit de mult muncesti, niciodata nu faci destul. Ceea ce nu faci este intotdeauna
mai important decit ceea ce faci.
123. Cind esti in dubiu, murmura. Cind esti in dificultate, deleaga pe altcineva sa rezolve
problema. Cind esti direct raspunzator, cintareste.
124. Un plan bun astazi este mai necesar decit unul perfect miine.
125. Daca o problema conduce la prea multe sedinte, atunci sedintele devin mai
importante decit problema insasi.
126. Atunci cind nu este necesar sa se ia o hotarire, este necesar sa nu se ia nici o
hotarire.
127. Daca nu-i poti convinge pe birocrati, atunci creeaza confuzie.
128. Eficienta unei sedinte este invers proportionala cu numarul participantilor si cu
timpul afectat.
129. Durata unei sedinte creste cu patratul numarului de participanti.
130. Timpul afectat fiecarei probleme de pe agenda sedintei va fi invers proportional cu

importanta ei.
131. Cu cit doresti mai putin sa faci parte din tot felul de comitete si comisii, cu atit vei fi
rugat mai mult sa o faci.
132. Timpul inseamna bani.
133. Nu exista prinz gratuit.
134. Cheltuielile tind sa creasca pina egalizeaza veniturile.
135. Pentru saritura in inaltime este mai bine sa antrenezi un om care sare 2 m, decit doi
oameni care sar fiecare 1 m.
136. Chestiunile banale pot fi rezolvate destul de repede; chestiunile importante nu sint
rezolvate niciodata.
137. Rezolvarea a "n+1" probleme necesita un timp dublu fata de rezolvarea a "n"
probleme.
138. Rezolvarea a 90% dintr-o problema se face de obicei in 10% din timp, restul de 10%
rezolvindu-se in 90% din timp.
139. Nimic nu este imposibil pentru cel care nu trebuie sa le faca singur.

LEGILE COMPETENTEI
140. Competenta contine semintele incompetentei: competenta + competenta =
competenta competenta + incompetenta = incompetenta incompetenta + incompetenta =
incompetenta
141. Intr-o ierarhie, orice angajat tinde sa fie promovat pina la nivelul lui de
incompetenta.
142. In timp, orice post va fi ocupat de un angajat incompetent sa rezolve problemele lui.
143. Munca ramine de obicei pentru cei care nu si-au atins inca nielul de incompetenta.
144. Expert este cel ce stie din ce in ce mai mult despre din ce in ce mai putin, pina cind
stie absolut totul despre nimic.
145. Expert poate fi oricine din afara orasului.

146. Loialitatea fata de superiori valoreaza mai mult decit calitatea muncii efectuate.
147. Orice angajat isi incepe serviciul de la nivelul competentei sale.
148. Supercompetenta deranjeaza mai mult decit incompetenta.
149. Generalizarea incompetentei este direct proportionala cu nivelele ierarhice spre care
tinzi sa urci.
150. Cauta sa arati ca esti o persoana foarte importanta.
151. Un gram de imaginatie valoreaza cit un kilogram de competenta.
152. Cauta sa fii vazut in compania unor oameni foarte importanti.
153. Vorbeste cu autoritate, chiar daca spui banalitati.
154. Nu te lasa atras in discutii contradictorii.
155. Daca iti pastrezi calmul, cind toti ceilalti si-l pierd, inseamna ca nu ai inteles
problema.
156. Pentru a cunoaste performantele unui agregat, inmulteste cu 0,5 datele furnizate de
firma constructoare, respectiv cu 0,25 pe cele oferite de firma comerciala.
157. Este imposibil de a face ceva impermeabil la prostie, pentru ca prostii sint foarte
ingeniosi.
LEGILE VIETII UNIVERSALE
158. Ca sa studiezi cit mai bine o problema, incearca s-o intelegi mai intii.
159. Nu crede in miracole; bazeaza-te pe ele.
160. Cind intrebarile studentilor primesc raspunsurile profesorilor, stiinta se explica.
161. Cind intrebarile studentilor devin intrebarile profesorilor, stiinta progreseaza.
162. Progresul nu consta in inlocuirea unei teorii gresite cu una adevarata, ci cu una mai
subtil gresita.
163. Toate marile descoperiri au fost faute din greseli. Cu cit fondurile alocate unei
cercetari sint mai mari, cu atit mai mult timp va lua comiterea unei greseli.
164. Orice problema mai mare contine una mai mica, care conditioneaza rezolvarea

problemei mari.
165. Solutia unei probleme schimba natura problemei.
166. Dupa cercetari de laborator, atente si migaloase, ti se va spune ca ai primit o proba
de analiza gresita.
167. Cind te chinuiesti sa rezolvi o problema, de mare folos iti poate fi cunoasterea
solutiei.
168. Pentru orice problema continind "n" ecuatii, vor fi intotdeauna "n+1" necunoscute.
169. Este mai bine sa rezolvi o problema in mod aproximativ si sa afli adevarul cu o
eroare de 10%, decit sa obtii o solutie exacta si sa nu stii care este adevarul.
170. Cind un student urmeaza cursurile unei facultati el stie ce vrea sa faca in viata. Cind
urmeaza in paralel doua facultati, nu mai e sigur.
171. Daca prezenta la curs este obligatorie, atunci studentii vor absenta de la examen.
Daca prezenta este facultativa la cursuri, atunci se vor prezenta la examen si absentii de la
curs.
172. Fiecare profesor considera ca studentii trebuie sa se pregateasca numai la cursul sau.
173. Daca examenul se da cu cartea deschisa pe banca, precis ca vei uita cartea acasa.
174. Nu atribui rautatii ceea ce poate fi explicat prin stupiditate.
175. Orarele studentilor sint astfel facute astfel incit sa se piarda mai mult timp la
facultate.
176. Cind inveti la un examen, constati ca iti lipseste exact cursul cel mai important.
177. Cind tragi biletul la examen constati ca doua din cele trei subiecte sint din cursurile
pe care nu le-ai mai repetat.
178. O concluzie marcheaza intotdeauna momentul in care ai obosit sa gindesti.
179. Intuitia este o stiinta exacta.
180. Cind sint in discutie propriile lor probleme, profesorii sint foarte conservatori. Cind
sint in discutie problemele altora, ei devin liberali.
181. Cartile nu se pierd atunci cind sint imprumutate. Exceptie fac numai cartile la care
tinem foarte mult.

182. Cel mai important citat este cel pentru care ai uitat bibliografia. Sursa bibliografica
va apare insa in revista in care ti se va face o recenzie dezastruoasa.
183. Cind un profesor isi pregateste o carte pentru publicat, el nu intelege ca lucrarea va
fi inteleasa numai de cei ce stiu mai mult decit el in domeniul respectiv.
184. Daca explici ceva atit de clar incit oricine poate pricepe, se va gasi cineva care sa te
inteleaga gresit.
LEGILE PROGRAMARII CALCULATOARELOR
185. Sa gresesti este uman, dar ca sa zapacesti de tot lucrurile ai nevoie de un calculator.
186. Un program de calcul face ceea ce ii ceri, nu ceea ce ai vrea tu sa-ti faca.
187. Daca felul in care programatorii isi scriu programele ar fi imitat de constructori,
prima ciocanitoare care ar trece ar distruge civilizatia.
188. Valoarea unui program este direct proportionala cu greutatea hirtiei pe care se scot
rezultatele lui.
189. Complexitatea unui program va creste pina va depasi capacitatea de intelegere a
operatorului care trebuie sa lucreze cu el.
190. Descoperirea unei erori intr-un program de calcul se face abia dupa ce programul a
fost folosit citeva luni de zile.
191. Orice program de calcul ajuns in faza de exploatare este depasit.
192. Orice program de calcul costa mai mult si necesita mai mult timp decat s-a
considerat initial.
193. Daca un program este util, va trebui schimbat. Daca nu mai este util va trebui sa fie
justificat.
194. Orice program se va extinde pentru a ocupa intreaga memorie disponibila a
calculatorului.
195. Daca pentru introducerea corecta a datelor in calculator s-au prevazut o serie de
teste, se va gasi un idiot ingenios care va descoperi o metoda de a introduce si date
gresite.
196. Daca ai gasit doua erori intr-un program, caut-o si pe a treia.
197. Calculatoarele pot gresi, dar oamenii gresesc si mai mult.

198. Dupa ce eroarea gasita a fost corectata, se va constata ca de fapt nu a fost nici o
eroare.
199. Orice sistem care depinde de fiabilitatea umana este nefiabil.
200. Erorile nedetectabile se prezinta intr-o infinitate de forme, pe cand cele detectabile
sint prin definitie in numar finit.
LEGILE CERCETARII EXPERIMENTALE
201. Stiinta iti spune adevarul. Nu te lasa inselat de fapte.
202. Prin definitie, cind investighezi necunoscutul, nu stii la ce rezultat vei ajunge.
203. Daca un experiment iese bine inseamna ca ceva nu a fost in regula.
204. Daca repetarea unui test de laborator ridica probleme, e bine sa faci testul o singura
data.
205. Nici un experiment nu este reproductibil. Daca ar fi, atunci ar trebui ca si esecurile
lor sa fie reproductibile.
206. Niciodata sa nu incerci repetarea unui experiment reusit.
207. Progresul in stiinta este invers proportional cu numarul revistelor de specialitate
publicate.
208. Nu gasesti niciodata timp sa faci bine un experiment, dar vei gasi intotdeauna timp
suficient pentru a-l reface.
209. Cu cit teoria este mai sofisticata, cu atit mai bine.
210. Un experiment poate fi considerat terminat cu bine daca nu se ignora mai mult de
50% din datele experimentale obtinute, pentru ca totul sa se conformeze teoriei.
211. Daca suficiente date experimentale au fost culese, atunci se poate demonstra orice
prin metode statistice.
212. Daca un program de cercetari nu merita facut, atunci nu merita sa fie bine facut.
213. O cercetare suficient de indelungata va tinde poate sa sustina o teorie.
214. Daca anumite rezultate nu sint conforme cu teoria, ele trebuie ignorate.
215. In orice lucrare experimentala, mai intii desenezi curbele finale si dupa aceea fixezi
punctele corespunzatoare datelor obtinute.

216. In orice set de date experimentale, valorile care par a fi corecte, se dovedesc dupa o
verificare atenta ca sint eronate.
217. Orice idee revolutionara trece prin trei stadii caracterizate prin reactiile:
a) "Este imposibil, nu-mi irosi timpul."
b) "Este posibil, dar nu merita."
c) "Eu am spus intotdeauna ca este o idee grozava."
218. In domeniul cercetarii experimentale numai doi din cei trei parametri pot fi definiti
simultan. Cei trei parametri sint:
continutul temei, timpul si banii.
De exemplu, daca unul cunoaste care este continutul problemei si perioada de timp avuta
la dispozitie, atunci nimeni nu poate preciza costul.
219. Drogurile sint acele substante, care injectate la sobolani conduc la noi rapoarte
stiintifice.
220. Daca ai o problema grea de rezolvat sa o dai unui om lenes - el va gasi o cale mai
comoda de rezolvare a ei.
LEGILE INGINERIEI
221. Masinile ar trebui sa lucreze, iar oamenii sa gindeasca.
222. Cind ai incercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire.
223. Ca sa functioneze, trebuie sa introduci stecherul in priza.
224. Nu forta. Foloseste un ciocan mai mare.
225. Experienta variaza direct proportional cu echipamentul distrus.
226. Fiabilitatea unei masini este invers proportionala cu numarul persoanelor care
privesc la asamblarea ei.
227. Mai devreme, sau mai tirziu, pot sa apara cele mai defavorabile conditii de
exploatare. Deci toate sistemele trebuie proiectate astfel, incit sa reziste la cele mai
defavorabile conditii de exploatare.
228. Echipamente identice, testate cu bine in mod identic, se vor comporta in mod diferit
in exploatare.
229. Masinile care se defecteaza pornesc de cele mai multe ori cind apare personalul de
reparatie.

230. Partile interschimbabile ale unui echipament nu vor putea fi schimbate intre ele,
fiindca nu se potrivesc.
231. Orice schimbare de proiect va fi solicitata dupa ce echipamentul a intrat deja in
constructie.
232. Daca instalatia pilot functioneaza perfect, instalatiile industriale corespunzatoare vor
functiona prost.
233. In orice proiect ingineresc, daca se pot strecura erori, atunci ele se vor produce.
234. Orice eroare in calcul ingineresc se va produce astfel incit sa afecteze cel mai mult
rezultatul final.
235. In orice formula, constantele - in special cele preluate din manualul inginerului - se
vor considera ca variabile.
236. Dupa ce toate piesele au fost asamblate, pe bancul de lucru au mai ramas citeva
piese.
237. Dupa ce au fost desfacute toate suruburile de la componenta care trebuia reparata se
va constata ca s-a gresit componenta.
238. Fisurile in material nu apar decit inaintea inspectiei finale.
239. Un circuit electric cu autoprotectie va distruge in mod sigur alte circuite.
240. Daca realizarea unui agregat necesita "n" componente, numai "n-1" componente vor
fi disponibile in stoc.
241. Tolerantele se vor cumula astfel incit sa faca imposibila asamblarea pieselor.
242. Orice cablu taiat prea lung se dovedeste a fi prea scurt.
243. Un gram de practica valoreaza cit un kilogram de teorie.
244. Masinile nu sint decit niste amplificatoare.
245. In conditii riguros controlate de : umiditate, temperatura, presiune, volum etc. un
mecanism se va comporta dupa bunul sau plac.
246. Masoara cu micrometrul. Fa semn cu creta. Taie cu toporul.
247. Nu poti repara ceva daca nu-i stricat.

248. Gaurile date sint de doua feluri: unele cu diametrul mai mare decit cel proiectat, iar
celelalte cu diametrul bun, dar pozitionate gresit.
249. Daca este mai ieftin sa cumperi un agregat nou, compania va insista sa-l repari pe
cel vechi.
250. Cea mai importanta functie a inginerului proiectant este sa faca lucrurile cit mai
dificile pentru constructor si aproape imposibile pentru reparatii.
251. Fiecare proiect al unei instalatii contine cel putin o parte care este depasita moral,
doua parti care nu se pot procura si trei parti care sint inca in faza de asimilare.
LEGILE PSIHOSOCIOLOGIEI
252. Mai bine sa ai un sfirsit de cosmar, decit un cosmar fara de sfirsit.
253. Singurul lucru imperfect din natura, este omul.
254. Daca ceva pare usor, sigur este greu de facut. Daca pare greu, este aproape imposibil
de facut.
255. Nimic nu este atit de usor pe cit pare.
256. Orice lucru iti ia mai mult timp decit crezi.
257. Fiecare are cite o idee grozava, dar inaplicabila.
258. Utilitatea anticipata a unui lucru pe care abia l-ai cumparat este invers proportionala
cu utilitatea lui reala.
259. In conditii de stres, cei mai multi oameni aleg dintre mai multe variante de actiune,
pe cele mai proaste.
260. Exista intotdeauna o cale mai usoara de a face un lucru. Dar cind o cauti, n-o gasesti.
261. Propunerile, indiferent de cum sint facute, vor fi interpretate altfel de catre ceilalti.
262. Daca faci ceva care poate fi pe placul tuturor, se va gasi cineva caruia sa nu-i placa.
263. Prietenii vin si pleaca, dar dusmanii ramin si se acumuleaza.
264. Un om fara religie este ca un peste fara bicicleta.
265. Ti-ai luat rolul prea in serios.
266. Adevarul unei propozitii nu are nimic in comun cu credibilitatea ei si viceversa.

267. Populatia planetei creste continuu, in timp ce inteligenta ei ramine constanta.
268. Fiecare ar trebui sa creada in ceva - eu cred ca as mai bea un pahar cu vin.
269. Frumusetea se opreste la suprafata pielii, dar uritenia merge pina la oase.
270. In orice sistem social, raul este o constanta.
271. Oamenii, ca si natiunile, vor actiona rational numai dupa ce toate celelalte
posibilitati au fost epuizate.
272. Niciodata sa nu dormi cu cineva mai nebun decit tine.
273. Frumusetea
274. inteligenta = constanta.
275. Orice lucru bun in viata este ilegal, imoral sau ingrasa.
276. Dintre cele mai credincioase lucruri in viata sint banii, ciinii si femeile batrine.
277. Orice raspuns de 50% la un sondaj de opinie publica poate fi considerat in categoria
de 40-60%.
278. Celibatul nu este ereditar.
279. Probabilitatea unui tinar de a intilni o femeie frumoasa pe care si-ar dori sa o
cunoasca creste in progresie geometrica cind el este insotit de:
a) prietena lui;
b) sotia lui;
c) un prieten mai bogat si mai atragator.
280. Oamenii se pot imparti in doua categorii:
a) cei care impart oamenii in doua categorii;
b) cei care nu-i impart pe oameni.
281. Daca vrei sa fii acceptat, accepta.
282. Oamenii se pot imparti in patru categorii:
a) cei care stau linistit si nu fac nimic;
b) cei care vorbesc despre a nu face nimic;
c) cei care infaptuiesc ceva;
d) cei care vorbesc despre cum se infaptuiesc lucrurile.
283. Cel ce tipa mai tare primeste microfonul.

284. Virtutea este o autopedeapsa.
285. Cosurile apar pe fata numai cu o ora inainte de intilnire.
286. Iarta, dar tine minte.
287. Sa gresesti este uman, dar sa dai vina pe altcineva este si mai uman.
288. Cel care ride la urma, probabil ca nu a inteles gluma.
289. Probabilitatea sa intilnesti pe cineva cunoscut creste atunci cind esti cu cineva cu
care nu trebuie sa fii vazut.
290. Daca ajuti un prieten la nevoie, te va tine minte. Data viitoare cind are nevoie de
ceva apeleaza tot la tine.
291. Secretul succesului este sinceritatea. Falsific-o si obtii imediat succesul dorit.
292. Cind toti mint, nimeni nu asculta.
293. Indiferent despre ce este vorba, ei vorbesc despre bani.
294. Cind nu stii la ce lucrezi, lucreaza ingrijit.
295. Munca in echipa este esentiala. Ea iti permite intotdeauna sa dai vina pe altcineva.
296. Nu arata superiorilor tai ca esti mai bun decit ei.
297. Nu stii niciodata cine are dreptate, dar stii cine decide.
298. Multe persoane pretind ca fac totul ca la carte, fara sa stie cine este autorul cartii, sau
chiar despre ce carte este vorba.
299. E imposibil de construit sisteme anti-prost deoarece idiotii sint uneori geniali.
300. Cind vremea este frumoasa, prezenta la biserica este slaba. Cind vremea este foarte
urita, prezenta la biserica este slaba. Cind buletinul meteo este neclar, prezenta la biserica
intrece toate asteptarile.
301. Nu dori moartea sefului; fa-l sa si-o doreasca singur.
302. Daca iti place modelul, nu vor avea numarul tau. Daca iti place modelul si au
numarul tau, este prea scump. Daca iti place modelul, au numarul tau si il poti cumpara,
se va rupe la prima
imbracare.

303. Cind oamenii sint lasati sa faca ce doresc, de obicei ii imita pe altii.
304. Daca pantofii se potrivesc, culoarea este nepotrivita.
305. A gresi e uman, dar si mai uman e sa dai vina pe altii.
306. Clientul care plateste cel mai putin se plinge cel mai mult.
307. Cel care sforaie adoarme intotdeauna primul.
308. Cel care zimbeste atunci cind lucrurile merg prost, s-a gindit deja pe cine sa dea
vina.
309. Niciodata sa nu argumentezi cu un nebun. Cei din jur s-ar putea sa nu faca diferenta.
MAXIMILE NUS PE LUME DE ADORMIT COPII CU ELE, CI SUNT DE-A
TREZI
PE OAMENI SI SA-NDREPTE MULTE RELE.

1. Nu sunt in codru atitea flori cite zile frumoase putem gasi in credinta ce ne-a lasat
Dumnezeu. (G.Vieru)
2. Cle mai puternic barbat poate fi inghitit de o simpla gropita din obrazul femeii.
(G.Vieru)
3. Este mai bine sa fii pregatit pentru o ocazie pe care nu o vei avea decit sa ai o ocazie si
sa nu fii pregatit.
4. Orice zi este buna , daca nu atunci la ce bun sa ne mai trezim? W.Shakespear.)
5. Cuvintele te invata numai exemplele te pun in miscare.
6. ORICE LUCRU ARE FRUMUSETEA LUI DAR NU ORICINE O VEDE. P.SYRIUS
7. “Nu citi nimic din ceea ce nu doresti sa tii minte si nu tine minte nimic din ceea ce n-ai
de gind sa aplici.” A. Blekki
8. W.Sheakspear “ce saraci sunt cei ce nu au rabdare
9. Yesterday was the past, tomorrow will be the future,but to day is a gift, that’s why we
call it PRESENT
10. “e usor sa judeci aici , dar greu sa fii cu usurinta judeacat acolo” RI
11. “luptind vei capata, rabdind vei aduna” Rotaru Ion
12. nimeni nu m-a inteles, fiindca nu am incercat sa fiu inteles Rotaru Ion
13. Pot oare fi impresii bune despre oameni ne buni? Rptaru Ion
14. Ar trebui , dar nu exista Rotaru Ion
15. Nimeni nu-i devina dar toti au participat
Rotaru Ion
16. Defectul nostru cel mai mare, nu stim sa ascultam Rotaru Ion
17. Puterea izvoraste din capacitatea omului de a gindi Rotaru Ion
18. Sa ascultam ce e de ascultat si nu mai apoi de uitat Rotaru Ion
19. Mila nu se merita ea se da

20. Nu te grabi sa promiti si chiar daca ai promis grabestete sa infapuiesti Rotaru Ion
21. Dragostea nu e oarba , ea doar nu spune ce vede
22. Dragostea este ca un zimbet , niciodata nu are valuoare daca n-o daruiesti
23. 23.Dragostea este spatiul si tmpul masurat cu inima . Marcel Proust.
24. 24.Cu cit jertfesti mai mult , cu atit iubesti mai putin. Honore de Balzac
25. Daca ai grija de lucrurile care ii sunt dragi lui Dumnezeu si EL va avea grija de
lucruruile care iti sunt dragi tie H.Taylor
26. Prietenul la nevoie se cunoaste, daca e nevoie pentru preieten Rotaru Ion
27. La ce bun e patrunderea cu gindul in adincimi de cunostinte, cind inimile ne ramin la
suprafata. La ce bun er fi inaltarea in ochii oamenilor daca nu ne inaltam in ochii lui
Dumnezeu?
28. Mamele au o virsta unica: nu exista mame tinere, mame batrine, mame frumoase sau
urite. Exista doar mame. Alba de Cespede
29. Daca stii sa citesti, fiecare om este o carte E.William
30. Personalitatea nu creste prin economii, ea se inalta prin cheltuieli. P. Botezatu
31. Uneori nu ajunge o viata ca sa cunosti un om,alteori este deajuns numai o clipa.
P.Botezatu
32. Tinerii sunt scalvii visurilor, batrinii servitorii regretelor. N. Iorga
33. Cel ce nu lucreaza la ceva bun, se invata sa lucreze rau. D. Cantemir
34. Timpul este destul de lung cine stie sa profite de el, cine munceste si cine gindeste ii
extinde limita. Voltaire
35. Omul cinstit nu face niciodata de buna voie ceva rau. Maxima araba.
36. Nu-i deajuns sa faci binele, trebuie sa-l faci si bine. D. Diderot
37. Daca toti oamenii ar fi intelepti si ar face binele, pamintul nostru ar fi un paradis,
acuma el este adesea un infern. Gh. Spulber
38. Binefacerile mici date la timp sunt foarte nmari pentru cei ce le primesc. Democrit
39. Daca stelele nu ar fi pe bolta cereasca, cit de infeoratoare ar fi noaptea. Daca in lume
ar fi si binele cit de mic, cit de mare ar fi si intunericul intre oameni.(daca nu ai fi tu in
viata mea, atunci cit de greu ar fi sa merg prin aceasta viata singur.) Gh. Spulber
40. Sarmana faptura omeneasca, e capabila de toate relele, dar in ea se gaseste si comoara
binelui. M. Sadoveanu

MAXIME & CUGETARI
"Intamplarea nu este, nici nu poate fi, mai mult decat o cauza ignorata a
unui efect necunoscut". Voltaire
"Inteleptul stie ce ignora". Confuciu
"Precautii rareori se inseala". Confuciu
"Intelepciunea este fiica experientei". Leonardo da Vinci

"Prea multa lumina e ca si prea multa umbra: nu te lasa sa vezi". Octavio
Paz
"A vedea, inseamna a crede; dar a simti, inseamna sa fii sigur". John Ray
"Prezentul se formeaza doar din trecut, si ceea ce se gaseste in efect, era
deja in cauza". Henri Bergson
"O memorie exercitata, este un ghid mai valoros decat geniul si
sensibilitatea". Friedrich von Schiller
"Dintre toate formele de a insela pe ceilalti, pozarea (falsei) seriozitatii, este
cea care face cele mai multe ravagii". Santiago Rusiñol
"Orice lucru trebuie sa fie luat in serios; dar nimic in mod tragic". Luis
Adolfo Thiers
"Practica ar trebui sa fie produsul reflectiei, nu invers". Hermann Hesse
"La nimic nu foloseste stiinta daca nu se transforma in constiinta". Carlo
Dossi
"Unde tuna un fapt, sa ai certitudinea ca a fulgerat o idee". Ippolito Nievo
"Niciodata nu se abate unul atat de departe ca atunci cand crede ca stie
drumul". Poverb chinezesc
"Limbajul este imbracamintea gandului". Samuel Johnson
"Omul care a comis o eroare si nu o indreapta, comite o alta eroare si mai
mare". Confuciu
"Schimbarea este singurul lucru neschimbator". Arthur Schopenhauer
"Orice numar este zero inaintea infinitului". Víctor Hugo
"Stirile bune ajung totdeauna tarziu, iar cele rele prea devreme". Friedrich
Martin von Bodenstedt
"Dreptatea poate sa ne avertizeze asupra ceea ce este bine sa evitam; insa
doar inima ne spune ceea ce este mai potrivit sa facem". Joseph Joubert
"Tot ce se intampla de la cel mai mare pana la cel mai mic, se intampla in
mod necesar". Arthur Schopenhauer

"Totul e posibil pentru acel care considera ca atare". William Ellery
Channing
"Cel mai bun profet al viitorului este trecutul". Lord Byron, George Gordon
"Unde gasesti greseala, gaseste remediul". Henry Ford
"Veghind, lucrand si meditand, toate lucrurile prospera". Salustio, Caius
Sallustius Crispus
"Evidenta este cea mai decisiva demonstratie". Cicerón
"Excesul este otrava dreptatii". Francisco de Quevedo y Villegas
"Doar inteligenta se examineaza pe sine insasi". Jaime Balmes
"Experienta nu consista in ce s-a trait, ci in ceea ce s-a reflectat". José
María de Pereda
"Exista o carte deschisa totdeauna pentru orice ochi: natura". Jean
Jacques Rousseau
"Daca cauti bine, vei gasi". Platon
"Traim sub acelasi cer, dar nici unul nu avem acelasi orizont". Konrad
Adenauer

din Legile lui Murfy:
Daca ceva poate sa mearga prost, va merge
Nimic nu este atat de prost, incat sa nu devina si mai prost.
Indiferent de ce merge prost, exista intotdeauna cineva care a stiut ca asa va fi.
Oportunitatea iti bate la usa in cel mai putin oportun moment.
Ca sa cureti un lucru, murdaresti un altul. Dar poti murdari mai multe lucruri fara a curata
nici unul.

Daca anticipezi ca sunt patru variante posibile de a iesi ceva prost si reusesti sa le
ocolesti, atunci va apare imediat o a cincea posibilitate, care va strica totul.
Daca o franghie are un capat, atunci are precis inca unul.
Ori de cate ori iti tai unghiile, constati ca dupa aceea ai nevoie de ele.
Cand garantia unui produs este de 60 de zile, defectarea lui se va produce in ziua a 61-a.
Legile nu sunt decat niste simulari ale realitatii.
Proliferarea unor noi legi conduce la proliferarea unor noi exceptii.
Indiferent daca legile sunt bune, rele sau neutre, trebuie sa se supuna celor din urma.
Anticipari negative conduc la rezultate negative. Anticipari pozitive conduc la rezultate
negative.
Lucrurile incep sa mearga prost toate deodata.
Cu cat stirile proaste se transmit mai repede si mai detaliat, cu atat mai bine.
Istoria nu se repeta, dar istoricii da.
Cosmonautii se supun legilor gravitatiei numai cand sunt pe pamant.
Durata unei casnicii este invers proportionala cu durata petrecerii de nunta.
Daca pastrezi un lucru prea mult, il poti arunca. Daca arunci un lucru prea devreme, vei
avea nevoie de el imediat ce l-ai dat la gunoi.
Daca cumperi banane necoapte, ele vor fi mancate inainte de a se coace. Daca le cumperi
coapte, ele se vor strica inainte de a se manca.
Cand formezi un numar gresit, nu suna niciodata ocupat.
Nimic nu arata atat de frumos cand este privit de aproape, ca atunci cand este privit de
departe.
Intotdeauna ploua cand iti speli masina. Dar nu incerca sa speli masina ca sa ploua, ca nu
merge.
Este foarte simplu sa faci ceva complicat, dar este foarte complicat sa faci ceva simplu.
Daca ajungi prea devreme, s-a amanat. Daca iti dai sufletul ca sa ajungi la timp, va trebui
sa astepti. Daca intarzii, este prea tarziu.
Daca te simti bine, nu-ti face griji. Vei trece peste asta.
Zambeste ... maine va fi mai rau.

Oricat de mult muncesti, niciodata nu faci destul. Ceea ce nu faci este intotdeauna mai
important decat ceea ce faci.
Supercompetenta deranjeaza mai mult decat incompetenta.

Nu crede in miracole; bazeaza-te pe ele.
Cand intrebarile studentilor primesc raspunsurile profesorilor, stiinta se
explica. Cand intrebarile studentilor devin intrebarile profesorilor, stiinta
progreseaza.
Progresul nu consta in inlocuirea unei teorii gresite cu una adevarata, ci cu
una mai subtil gresita.
Toate marile descoperiri au fost facute din greseli. Cu cat fondurile alocate
unei cercetari sunt mai mari, cu atat mai mult timp va lua comiterea unei
greseli.
Orice problema mai mare contine una mai mica, care conditioneaza
rezolvarea problemei mari.
Fiecare profesor considera ca studentii trebuie sa se pregateasca numai la
cursul sau.
Daca examenul se da cu cartea deschisa pe banca, precis ca vei uita
cartea acasa.
Nu atribui rautatii ceea ce poate fi explicat prin stupiditate.
Orarele studentilor sunt astfel facute incat sa se piarda mai mult timp la
facultate.
Cand inveti la un examen, constati ca iti lipseste exact cursul cel mai
important.
Cand tragi biletul la examen constati ca doua din cele trei subiecte sunt
din cursurile pe care nu le-ai mai repetat.
Intuitia este o stiinta exacta.
Stiintele matematice, stiintele naturale si stiintele umanitare pot fi
numite, respectiv si stiinte supranaturale, stiinte naturale si stiinte
nenaturale.
L. D. Landau

-------------------------------------------------------------------------------Adevarul matematic, indiferent unde, la Paris sau la Toulouse, este
unul si acelasi.
Blaise Pascal
-------------------------------------------------------------------------------O gluma matematica reusita este mai buna decât o duzina de lucrari
mediocre; ea este, totodata si cea mai buna matematica.
John E. Littlewood
-------------------------------------------------------------------------------Când doi oameni, având fiecare câte un mar, fac schimb, ei vor ramâne
cu câte un mar fiecare, dar când doi oameni fac schimb de idei, aceasta
înseamna ca ... ei n-au mere.
Din aritmetica schimbului
-------------------------------------------------------------------------------Matematica seamana cu o moara: daca veti turna în ea boabe de grâu,
veti obtine faina, dar daca veti turna în ea tarâte, tarâte si veti obtine.
A. Huxley
-------------------------------------------------------------------------------Reputatia unui matematician se bazeaza pe cantitatea de demonstratii,
pe care le-a inventat (cu alte cuvinte: lucrarile deschizatorilor de cai
întotdeauna au fost greoaie).
A. S. Bezikovici
-------------------------------------------------------------------------------O demonstratie se numeste stricta, daca stricta o considera
majoritatea matematicienilor.
Morris Kline
-------------------------------------------------------------------------------Daca teorema asa si n-a putut fi demonstrata, atunci ea devine axioma.
Euclid
-------------------------------------------------------------------------------Cel mai mare neadevar este adevarul înteles gresit.
William James
-------------------------------------------------------------------------------Rectorul Institutului Politehnic din Zürich îmi spune:
– Nu este totul pierdut, tinere. Ai cazut la examen? Acelasi lucru s-a
întâmplat si cu Giuseppe Verdi, care n-a reusit la examenele de la

Conversatorul din Milano.
Albert Einstein
-------------------------------------------------------------------------------Oamenii de geniu se împart în trei categorii: genii de speta întâia, care
pot fi apreciati pe când se afla înca în viata, genii de speta a doua, care
sunt apreciati dupa moarte, si genii de speta a treia, care nu sunt
întelesi de omenire niciodata.
Stanislaw Lem
-------------------------------------------------------------------------------Studiile reprezinta ceia ce ramâne, când uiti totul ce ai învatat la
scoala.
Albert Einstein
-------------------------------------------------------------------------------Universitatea dezvolta toate aptitudinile, inclusiv si prostia.
A. P. Cehov
-------------------------------------------------------------------------------Dupa parerea mea, printre cele mai mari descoperiri, realizate în
ultimul timp de catre ratiunea omului este, la sigur, arta de a judeca
despre carti, fara a le citi.
G. K. Lichtenberg
-------------------------------------------------------------------------------Întotdeauna este placut sa observi, cum altii comit greselile pe care
singur le faceai cândva.
John E. Littlewood
-------------------------------------------------------------------------------Taci, atâta timp cât nu poti spune mai mult decât tacerea.
Pythagoras
-------------------------------------------------------------------------------Cercetarea fundamentala este ceia ce faci, când nu stii ceia ce ai de
gând a face.
Charles Wilson
-------------------------------------------------------------------------------Dumneavoastra doar nu sunteti matematician? Nu. Prin urmare, nici nu
am ce discuta. Eu discut numai cu acei care poseda metoda analizei
matematice.
Anatole France

-------------------------------------------------------------------------------În fiecare stiinta este numai atâta stiinta adevarata, câta matematica
contine.
Immanuel Kant
-------------------------------------------------------------------------------Sa nu între aici cel ce nu cunoaste geometria.
Expresia scrisa de asupra usii lui Platon
-------------------------------------------------------------------------------Expresia, conform careia cel care nu cunoaste sau îi este straina
geometria nu are dreptul sa între în scoala filozofului, deloc nu
înseamna, ca este necesar sa fii matematician, pentru a deveni
întelept.
J. W. von Goethe
-------------------------------------------------------------------------------Eu n-am întâlnit niciodata vreun matematician care sa nu apere, ca pe
un simbol al credintei, faptul ca x2 + px + q este, absolut si de
netagaduit, egal cu zero. Încercati, daca doriti, în calitate de
experiment, sa-i spuneti unuia din acesti domni, ca pot, dupa parerea
dumneavoastra, sa existe cazuri când x2 + px + q nu este egal cu zero.
Dar spunându-i acest lucru, îndepartati-va de el cât mai repede, caci,
fara îndoiala, el va încerca sa sara la bataie.
E. Poe
-------------------------------------------------------------------------------Matematicienii seamana cu niste îndragostiti – este suficient sa fiti de
acord cu cea mai simpla afirmatie a unuimatematician, ca el va deduce
din ea o consecinta, cu care de asemenea, trebuie sa fiti de acord, iar
din aceasta consecinta – o alta.
Fontenelle
-------------------------------------------------------------------------------Este mai usor sa realizezi cvadratura cercului decât sa-l amagesti pe un
matematician.
Augustus de Morgan
-------------------------------------------------------------------------------Exista minciuna impusa, care este scuzabila, minciuna sfruntata,
pentru care nu exista nici o scuza si statistica.
Richard von Mises

-------------------------------------------------------------------------------Zilele ne sunt numarate de catre statisticieni.
S. E. Lec
-------------------------------------------------------------------------------Pythagoras a sacrificat pe altarul lui Zeus o suta de boi si acesta numai
pentru un singur adevar geometric. Dar daca în zilele noastre am
proceda în acelasi fel, este putin probabil ca am putea gasi atâtea vite
cornute pe întreg globul pamântesc.
M. V. Lomonosov
-------------------------------------------------------------------------------Dupa ce a descoperit celebra sa teorema, Pythagoras a sacrificat o suta
de boi. De atunci, de fiecare data, când se descopera vreun adevar nou,
vitele cornute mari au palpitatii.
Ludwig Björne
-------------------------------------------------------------------------------Logica este arta de a face greseli cu fermitate.
J. Kratch
-------------------------------------------------------------------------------Este mult mai usor sa descoperi o greseala decât adevarul.
J. W. von Goethe
-------------------------------------------------------------------------------Cele mai multe forme le îmbraca abstractia.
S. E. Lec
-------------------------------------------------------------------------------Doua forme cresc în lumea intelectuala: precizia si banuiala. Sarcina:
nu trebuie sa se admita aparitia hibridului "banuiala precisa".
S. E. Lec
-------------------------------------------------------------------------------Cu cât mai mult înveti, cu atât mai mult stii.
Cu cât mai mult stii, cu atât mai mult uiti.
Daca mai mult uiti, mai putin stii.
Iar daca mai putin stii, mai putin uiti.
Dar daca mai putin uiti, mai mult stii.
Atunci pentru ce sa înveti?
Din folclorul savantilor
-------------------------------------------------------------------------------Matematicienii sunt un fel de francezi: când le vorbesti, ei îsi traduc tot

în limba lor si deodata iesa cu totul altceva.
J. W. von Goethe
-------------------------------------------------------------------------------Distrat, calm ca un matematician.
Anatole France
-------------------------------------------------------------------------------Este suficient sa arati, ca un lucru oarecare este imposibil, ca îndata se
va gasi matematicianul care-l va face.
W. W. Sawyer
-------------------------------------------------------------------------------Eu am vazut, cum odata Laplace a încercat timp de o ora
sarestabileasca lantul rationamentelor voalate de catre el în "Mecanica
cereasca" prin intermediul cuvintelor "este usor de vazut, ca".
Din amintirile unui elev de al lui Laplace
-------------------------------------------------------------------------------Se considera, ca 106 ani este timpul necesar, pentru a transforma
maimuta în doctor în stiinte.
John E. Littlewood
-------------------------------------------------------------------------------Nu sunt de acord cu matematica. Consider ca suma de zerouri – e o
cifra înfioratoare.
S. E. Lec
-------------------------------------------------------------------------------Exista zerouri carora li se pare, ca sunt elipse, si în jurul lor se învârte
toata lumea.
S. E. Lec
-------------------------------------------------------------------------------Crucea pusa lânga numele unora multi o iau drept plus.
S. E. Lec
-------------------------------------------------------------------------------Infinitul este locul unde se produce ceia ce nu se poate întâmpla.
Din raspunsul unui elev
-------------------------------------------------------------------------------Doua linii paralele se întâlnesc la infinit – cred si ele în aceasta.
S. E. Lec

-------------------------------------------------------------------------------Eu n-am putut întelege continutul articolului dumneavoastra, fiindca el
nu era animat de catre icsi si igreci.
W. Thompson (lord Kelvin)
-------------------------------------------------------------------------------Specialisti din domeniul matematicii teoretice se ocupa cu ceia ce pot,
asa cum trebuie, iar cei din domeniul matematicii aplicate – cu ceia ce
trebuie asa cum pot.
Din folclorul stiintific
-------------------------------------------------------------------------------Cu cât mai putin Dumnezeu se amesteca în chestiunile ce tin de
domeniul stiintei, cu atât mai bine este pentru stiinta si pentru
autoritatea lui Dumnezeu.
Leonhard Euler
-------------------------------------------------------------------------------Acela-i matematician pentru care egalitatea este evidenta ca "2 × 2 =
4".
W. Thompson (lord Kelvin)
-------------------------------------------------------------------------------Daca cineva vrea sa determine cu un cuvânt laconic si expresiv esenta
matematicii, acela trebuie sa spuna, ca este o stiinta despre infinit.
Henri Poincaré
-------------------------------------------------------------------------------Matematica este stiinta despre raporturile între formule, lipsite de
oricare continut.
David Hilbert
-------------------------------------------------------------------------------Matematica este stiinta manevrarii cu regulile si notiunile nascocite
anume în acest scop. Este clar, ca cel mai important rol aici are inventia
unor notiuni noi. Rezerva teoremelor interesante ar fi epuizat repede în
matematica, daca ar fi fost nevoie sa le formulam numai cu ajutorul
notiunilor, continute în axiome.
E. P. Wigner
-------------------------------------------------------------------------------Matematica pura este stiinta în care noi nu stim despre ce vorbim si
nici daca este adevarat ceia ce spunem.
Bertrand Russell

-------------------------------------------------------------------------------Matematica poate sa descopere o anumita ordine chiar si în haos.
Ch. Stein
-------------------------------------------------------------------------------Matematica reprezinta în sine o colectie de rezultate, care pot fi
aplicate la orice.
Bertrand Russell
-------------------------------------------------------------------------------Un renumit matematician polonez Hugo Steinhaus, considera glumind,
ca exista legea, care se formuleaza astfel: matematicianul va face mai
bine. Anume, daca se propune la doua persoane, (una fiind
matematician) efectuarea unui lucru necunoscut, atunci rezultatul
întotdeauna va fi urmator : matematicianul îl va face mai bine.
-------------------------------------------------------------------------------Usurinta matematicii se bazeaza pe posibilitatea constructiei sale
logice, însa dificultatea, de care se sperie multi, – în imposibilitatea
expunerii în alt mod.
Hugo Steinhaus
-------------------------------------------------------------------------------Daca numai as avea teoremele! Atunci as putea destul de usor sa
gasesc demonstratiile.
Berngard Riemann
-------------------------------------------------------------------------------În ochii unui neinitiat simbolurile matematice sunt ca stindardurile
dusmanilor, care se înalta deasupra unui bastion inexpugnabil.
Morris Kline
-------------------------------------------------------------------------------Daca vorbesti cu un matematician, poti sa n-ai conceptie despre
matematica. Dar numaidecât trebuie sa ai simtul umorului si
recunoasterea nulitatii sale.
K. Dziewanowski
-------------------------------------------------------------------------------Geometria este arta de a judeca pe desene rau efectuate.
Niels H. Abel
-------------------------------------------------------------------------------Arta de a rezolva probleme geometrice seamana cu trucurile
iluzionistilor – uneori, chiar stiind solutia problemei, nu-i clar cum s-ar

putea ajunge la ea.
I. D. Novikov
-------------------------------------------------------------------------------Fiecare stie ce este curba, pâna când nu va învata matematica atât, ca
se va încurca în nenumarate exceptii.
Felix Klein
-------------------------------------------------------------------------------Cu tremur de groaza întorc fata de functiile voastre nenorocite si
blestemate ce n-au derivate.
Ch. Hermite
-------------------------------------------------------------------------------Numerele imaginare sunt un adapost duhului divin, aproape îmbinarea
existentei cu inexistenta.
Gottfried Leibniz
121. majoritatea oamenilor ar avea succese in lucrurile mici daca nu si-ar face probleme cu
ambitiile mari. H. Wadsorth
122. daca nu vreai sa fii uitat dupa ce ai murit, sau scrie lucruri care se merita sa fie citite, sau
fa lucruri care merita a fi scrise dupa disparitia ta. B. Franklin
123. intelepciunea popoarelor stain proverbele lor care sunt scurte si cu maduva. William Pan
124. intelepciunea snu poate trece de la cel ce o are la cel ce nu are. W. Whitman
125. de vrei sa manicni o paine/ n-aduna tarine-n poala/ daca vreai intelepciune/ nu iubi
vorbirea goala. T. Droz
126. cugetator este acela care cugeta lucruri noi, iar intelept este acela care cugeta lucruri
cuminti. N. Iorga
127. nu vorbi decit ce poate fi folosit pentru tine si pentru altii. Fereste-te de vorbe desarte. B.
Franklin
128. in vechime cumpatarea in bautura consta in a bea pinala trei pahare. Cel dintii pentru
sanatate, cel de-al doilea pentru placere, cel de-al treilea pentru somn. Plaut
129. DIVERSE cugetul curat e o perna moale pentru odihna sufleteasca, pestreaza-l. P.
Ovidius
130. adevarata stiinta si adevaratul studiu al omului este OMUL. P. Charon
131. cind uiti de propriile tale defecte ajungi mindru si tiran. Democrit
132. ...niciodata minia nu a facut binele. Menadru
133. mintea de ar creste pe toate cararile, ar paste-o si magarii. A. Pann
134. fii stapin pe pasiunile tale ca sa nu ajunga ele stapin pe faptura ta. Epictet
135. cu nici o moneda, cu nici o cheie nu poti deschide portile cerului. Este totusi una singura:
cheia povcaintei udata cu lacrimile recunostintei. Gh. Spulber
136. nu-i pe lume om sa naiba/ trbuinta de-a-nvata. / de aceea nu-i rusine/ pentru nimeni dea-ntreba. / mult mai mult de rusine este/ a lucra ce n-ai stiut. / sa se vada de departe c-si
lucrat nepriceput. T. Dorz
137. nu ingadui un ris nesocotit si nu suferi cuvintul obraznic, unul vine de le prost. Celalalt de
la un nebun. Socrate
138. de bun simt toate lumea are nevoie. Putini il au si fiecare o, crede ca-l are. B. Franklin
139. pazeste-te chiar cind esti sigur. Sa rostesti sau sa faci lucruri josnice, invata-te sa te
rusinezi mai ales de tine decit de altul. Democrit
140. lumea se plictisete repede sa asculte nenorocirile altora si prefera sa-i ocoleasca pe cei

amariti. W. S. Macham
141. cade cine nu a stiut pina unde poate sa se siuie sau pe ce se cuvine sa se razeme. N.
Iorga
142. nu exista hots mai mare ca o carte rea, ea iti fura timpul si iti intineaza sufletul. Mazima
italiana.
143. Pentru fericirea personala este necesar sa iti controlezi fiecare cuvint, fiecare fapta, caci
ezxista cuvinte care lovesc mai puternic decit baiatul si multi sunt aceia care junghie cu limba
mai rau decit cu pumnalul. S. Smilles.
144. Daca un lucru nu iti place , sa nu crezi ca l-ai face mai bine. De aceea fii cuviincios cind
de dinsul. N. Iorga.
145. Minia face din cel mai pasnic om, un tigru care daca nu te ucide de tot, te sfisie. Gh.
Spulber .
146. Nu prea ni se intimpla sa ne intrebam pe noi insine ce suntem in realitate, dar ne
intreabam nocontenit ce cred altii despre noi. I. Masillon.
147. Tare as vrea sa stiu unde se afla scoala in care se invata “ A SIMTI”. D. Dodero.
148. Nici o fapta nobila nu se infaptueste subsoare zadarnic, fiecare fapta da o saminta de
roada pentru lume sau pentru inima noastra. Gh. Asachi . gal.6:7.
149. Florile de aur ale pamintului le culeg trei oameni: cel viteaz, cel invatat si cel care stie sa
serveasca. K. Pane.
150. Cind te bucuri de ceva extraordinar, intreab-te daca maeriti acea bucurie si daca nu ar fi
mai bine s-o imparti si cu altul mai lipsit decit tine. Gh. Spulber.
151. Propriile sale fapte il fac pe om insemnat sau neinsemnat. T. Semenski.
152. Toate insectele din lume au legile lor pe care le respecta de la creai si pina azi. Numai
omul, care este creatura lui Dumnezeu cea mai mare desavirsita, a calcat si calca mereu
atitea legi si totulsi se crede om bun... Gh. Spulber.
153. Nici un succes oricit ar fi de mare, sa nu te exalte pina intr-atita incit sa ai despre tine o
parere exagerata de mare. Plut Cons.
154. Acesta-i leacul durerii: sa nu te gindesti la ea caci ea nu dispare gindindu-te ci din contra
creste. Mahabah.
155. La minie te opreste/ pina vremea n-a trecut/ multi au plins o viata-ntreaga/ ca-ntr-o clipa
au facut. T. Dorz.
156. Lebada nu-i alba ca sta in apa, omul nu-i mai sfint ca frecventeaza biserica. Gh. Spulber.
157. Nimic nu e mai rusinos decit sa te razboiesti cu acela cu care ai trait in intimitate. T.
Semenski.
158. Trebuie sa stam singuri drepti fara sa ne sprijine cineva. M. Aureliu.
159. Cei zgirciti ingramadesc la avere ca si cum n-ar trebui sa moara niciodata, cei risipitori
cheltuiesc ca si cum ar muri imediat. Aristotel.
160. Te-ai intrebat vreo data ducind bucata de pine la gura, daca meriti s-o maninci? Eu m-am
intrebat, dar ades mi s-a parut ca-n ochii ciinelui care se uita la mine cind satu la masa, citesc
aceasta intrebare. A. Vlahuta.
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161. ...caci degeab mai incui/ cind in pod niminca nui. T. Dorz.
162. Trebuie sa iti cunosti masura si sa tii seama de ea atit in lucrurile cele mari cit si in cele
mai mici. I. D. Iuveneal.
163. Cel mai mare orator din lume nu poatesa iti vorbeasca despre Dumnezeu cit poate sa iti
vorbeasca o gingasa floare de pe cimp, dar asta numai cind ai urechi sensibile sa poti auzi
acest discurs minunat. Gh. Spulber.
164. Ca sa izbutesti in viata trebuie mai ales sa cunosti oamenii, sa le ghicesti sufletul, sa
decoperi indosul zimbetelor lor gindurile ascunse. G. Bacovia.
165. Cel mai veninos sarpe nu este cobra, ci cuvintele otravitoare scrise sau spuese de
cineva la minie. Gh. Spulber.
166. Multe inceputuri dulci au sfirsituri amare. M. Costin.
167. Saracia are nevoie de putin, luxul de multe, iar zgircenia are nevoie de toate. B. Franklin.
168. Spinii tot spini au ramas, chiar daca au fost pusi in coroana pe fruntea Omului Domnezeu
Isus. Omul rau tot rau ramine chiar daca e pus in cinste. Gh. Spulber.
169. Constiinta e vocea sufletului, patimile sunt vocea trupului. Rousseau.
170. Cel care face un rau are constiinta impacata atita timp cit crede ca nu e rau ceea ce a
facut. Montesques.
171. Nu e razboiul, cel mai mare zgomot pe care il face omul pe pamint. Al. Vlahuta.
172. Atunic vor fi republici fericite cind domniitorii vor gindi sau ginditorii vor domni. Platon.
173. Nu te poti astepta la nimic bun de la tinerii care isi marturisesc greselile, se caiesc si apoi
o iau de la capat. Oamenii cu caracter nu-si marturisesc greselile decit lor insisi si se
pedepsesc tot singuri. H. De Balzac.
174. Pentru inimile care au suferit multa vreme, bucuria e asemanatoare cu roua pentru
paminturile pirjolite de soare. V. Hugo.
175. Viata, ca si moartea, are pretentiile ei, cind ai pe una nu o poti avea si pe cealalta. Gh.
Spulber.
176. Cu penele alutia te poti imodobi, dar nu poti zbura. Aceast lucru nu-l prea stiu, oamenii.
Dar il stiu pasarile. L. Blaga.
177. Fiecare om are durerile lui, dupa cum fiecare sopac are umbra lui. Asculta linistit durerea
aproapelui si cind a incetat, incepe, daca este cazul, sa-i spui si tu durerile tale. Gh. Spulber.
178. Fcind vreai sa duci la bun sfirsit un lucru mare cauta sa te deprinzi mai intii in lucruri mai
marunte si mai usoare inainte de a te apuca de cel mare. Platon.
179. Fiecare cunoscindu-si cusururile se va putea feri de ele, omul este dator sa se cunoasca
pe sine insusi, sa-si cunoasca puterile si lor sa se potriveasca. B. Castiglian.
180. A sti este o nevoie vitala, a cunoaste este o necesitate. V. Hugo.
181. Si din otrava trebuie luat ambrozie si de la un copil o vorba inteleapta si de la un dusman
o purtare buna si de la impur aurul. T. Simenski.
182. Sunt obiceiuri care mai bine sa fie calcate decit urmate. B. Franklin
183. ... ca le-a fost greu sa pastreze masura cind li s-au oferit bunataturi. Teognis.
184. Regula vietii mele este de a-mi face din ocupatie o placere si din placere o ocupatie.
Aron Baur.
185. Bunatatea trimbetata todeauna e falsa, cea ascunsa este originala. Nu se alterneaza,
aduce roade si se rasfringe asupra urmasilor. Gh. Spulber.
186. Sa-to fie rusine sa mori inainte de a fi cistigat o batalie pentru unitate. H. Mann.
187. E mai usor sa-ti suprimi prima dorinta decit sa le satisfaci pe toate celelalte care
urmeaza. B. Franklin.
188. Imi amintesti de acela care si-a omorit amindoi parinti, iar cind a fost condamnat. A cerut
elementsa pe motiv ca ar fi orfan. A. Lincoln.
189. Nu intreba pe cel care te pedepseste ce drept are la aceasta, ci intreba-te de ce te-ai
facut vinovat. Mina care te loveste e calauzita de pacatul tau si asta are imortanta. N. Iorga.
190. Traita din nou viata mi-ar fi mai cuminte poate, insa desigur mult mai trista. N. Iorga.

191. Discutiile pe tema adevarului sunt scurte, pe tema minciunii sunt nesfirsit de lungi.
Proverb romanesc.
192. Tehnica disciplinii in familie nu trebuie sa se exterioreze nici prin incapatinare, nici prin
minie, nici prin strigatate sau rugaminti, niei prin insistente, ci printr-o dispozitie calma si
serioasa. A. S. Makarenko.
193. Nu exista un alt mod de a te apara de lingusiri decit acela de a-i face pe oameni sa
inteleaga ca nu te vor supara spunindu-ti adevarul. Machiavelli
194. Banii nemunciti sunt ca niste baloane colorate, cu cit sunt mai multi cu atit se cheltuie
mai repede. Gh. Spulber.
195. Zimbetul este cintecul sufletului.
196. Pe masura ce suntem mai putin tineri, batrinii ni se par mai putin batrini. Sa-r spune ca
de timpul ne da noua anii pe care ii ia de la ei. I. Petit-Senn.
197. Nu e totdeauna bine sa spunem ce avem pe inima,dar sa cautam sa n-avem nimic pe
inima ce nu s-ar putea spune. P. Janet.
198. Personalitatea nu creste prin economii, ea se ridica prin cheltuieli. P. Botezatu.
199. Uneori nu ajunge o viata sa cunosti un om, alteori este deajuns numai o clipa. P.
Botezatu.
200. Sa te porti ijn orice faci si oriunde vei merge ca si cum te-ar vedea lumea toata. Seneca.

Reply
Recommend
From:

˚˚º₪ROTraώèller₪˚º˚

Message 3 of 9 in Discussion
Sent: 5/17/2004 7:38 AM

201. Tinerii sunt sclavii visurilor, batrinii srvitori regretelor. N. Iorga.
202. Munca indeparteaza de la noi trei lucruri deodata: uritul, viciul si lipsa. Voltaire.
203. Munca este ceea ce omul este obligat sa faca. Distractia este ceea ce omul nu este
obligat sa fac. Mark Twain.
204. Sa iti fie rusine de tine daca ai ajuns un suflet obosit intr-un corp plin de viltoare. M.
Aureliu.
205. Cind vezi un om bun, gindeste-te sa-l intreci. Cind vezi un om rau, cerceteaza-to inima.
Confucius.
206. Daca asi fi dus la inchisoare si mi s-ar ingadui sa iau cu mine numai o singura carte, as
alege Biblia. Goethe.
207. Biblia nu este unvechita, nici moderna, este eterna. Luther.
208. Biblia este o carte care raspunde la intrebarile unui copil si ia in ris intelepciunea unui
intelept. Bettex.
209. Biblia ar trebui sa fie pinea zilnica, dar nu preajitura pentru ocazii.
210. Multi oameni vorbesc despre cunoasterea bibliei din coperta in coperta, dar tot ce
cunosca ei este doar coperta.
211. GRIGORE VIERU Poate ca intradevar ochii femeii iubite sunt marginea lumii.
212. Ma iau si eu ca prostul dupa singele meu ce nu stie alt drum decit acela care duce spre
inima. Doamne, cit drum lasa in urma drumul , cit drum cu oameni care nu vor ajunge nicicind!
213. Rau sa nu intelegi ca esti liber,dar rau ghroaznic sa nupricepi ca esti ROB!
214. Nu sunt om curajos, pur si simplu, mi-e rusine sa ocolesc adevarul!
215. Noi nu suntem mai multi, noi credem mai mult, noi stim ca adevarul este ca roiul de
albine. Nu-l scapi numai daca grijesti de el.
216. Dar, trebuie sa facordine in viata mea inainte cde a pleca. Sapindesc clipa in care sa pot
muri fericit.
217. CUM sa iti intind MINA, cind mi-ai batut-o in cuie?!
218. Bezna are o singura culoare – lumina o mie!
219. Mirarea e un dar, ca si ochii frumosi.
220. Dorinta desarta nu pagubeste tara, dar nici nu o ajuta.
221. Nu poate sar intuneriucul peste creasta cucosului ce-a cintat zorile!

222. “sunt iarba mai simplu nu pot fi”
223. soarele nu poate rasari fara pamint
224. nu sunt in codru atitea flori cite zile frumoase p[utem g asi in credinta ce ne-a lasat
Dumnezeu.
225. Prima iubire este ca alfabetul din care copilul nu cunoaste inca toate literile.
226. Femeia nu este nici mai buna nici mai rea decit barbatul-ea este mai scumpa.
227. Doua lucruri sunt imposibile: a vedea pe Dumnezeu si a povesti dragostea.
228. Daca femeia este o carte atunci nimeni nu a ajuns la capatul ei.!
229. Nimic nu ne pune in mai mare incurcatura decit momentul in care dusmanul ne ofera un
dar.
230. Acolo unde poate zbura o inima(indragostita) indurerata, vulturul nu cuteaza!
231. Pentru a nu te impiedica de nimeni si de nimic trebuie sa poti zbura...(mai jos ca ori si ce)
232. Ma simt fericit cind spun adevarul, e ca si cum ar fi pentru ultima oara cind il pot rosti.!
233. Dispretul nu scoate sabia, dar taie mai rau ca ea.
234. Cel mai puternic barbat poate fi inghitit de o simpla gropitsa din obrazul femeii!!!
235. Oamenii ar fi buni, dar rele sunt vremurile!
236. Singele nu greseste drumul spre inima, omul sa nu greseasca drumul spre onoare.
237. Chiar daca mor, trebuie sa inving, chiar daca nu voi invingeterbuie sa lupt!
238. Talentul a spus numai ca ma ajuta, iar munca chiar m-a ajutat.
239. O taina este a te naste, a vietui este doar o deprindere.
240. Oamenii puternici mor pentru dragoste cei slabi din cauza ei.
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241. Vecin bun, dar si gard bun!
242. In propria casa sa te asezi la masa ca musafirul lui Dumnezeu!
243. Nu sunt curajos, pur si simplu mi-a rusine sa ocolesc adevarul!
244. Putin folos ai din partea propriei bunatati, dar si mai putina sin partea propriei rautati!
245. O mare problema a noastra este ca nu avem rabdare. (Nahaba Radislav)
246. Distance and time may separate us but friendship and memories won't.
247."Imi pare rau dar nu reusesc sa aud ce spui. Ceea ce esti si ce faci striga mult mai tare".
(R.W. Emerson)
248."Daca faci ceea ce ai facut dintotdeauna, vei obtine ceea ce ai obtinut dintotdeauna". (A.
Robbins)
249."A intreprinde si a repeta aceleasi actiuni asteptand rezultate diferite este primul simptom
de nebunie". (corolarul afirmatiei precedente)
250."Inainte de a-ti da drumul la gura, asigura-te ca ti-ai pus in functiune creierul". (din
intelepciunea tehnologica)
251."Este mai bine sa taci si sa dai impresia ca esti prost, decat sa vorbesti si sa inlaturi orice
dubiu". (din intelepciunea populara)
252. "Un curcubeu ce sta mai mult de 15 min pe cer nu mai este admirat de nimeni"
253. "Nu trebuie sa acorzi incredere unui om care nu zimbeste niciodata."
254. Daca vrei sa ai succes in viata, formeaza o echipa cu Dumnezeu. (Nahaba Radislav)
255. AICI AR PUTEA FI MAXIMELE TRIMISE DE TINE...
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41. A scoate prietenia din viata(sa te scot din viata mea), e ca si cum am scoate soarele din
lume. Cicero
42. Nu rupe firul unei prietenii, caci chiar chiar daca legi din nou, nodul ramine. Gh. Spulber
43. Cind trupul iti patimeste alearga la doctor, iar cind sufletul iti patimeste cheama un prieten,
caci dulcele glas al prietenii este cel mai bun leac al durerii. I. Golescu
44. Prietenul adevarat este acela care te sfatueste spre bine, dar nu acela care iti lauda
nebuniile. A. Pan
45. La bine nu pot rasufla de prieteni, la greu ramin singur. Epictet
46. Ale prietenului tau necazutrica pe ale tale sa le socotesti. I. Golescu
47. Vei fi – intelept daca – intlegi , de acuma ce lucru mare e-n veselie sa-ti alegi, prieteni dentristare. Traian Dorz
48. Firea omului fuge de singuratate, cauta totdeauna un spirjin si nu este altul mai mare decit
inima unui prieten bun. Cicero
49. Bucuria omului e in om, intre ei se infripta prietenia care umple cel mai intins deshert al
sufletului omenesc. A iubi si a fi iubit, iata taina fericirii. Cicero
50. Un prieten intr-o viata e mult, doi e foarte mult, trei e aproape imposibil. Henri Adams
51. Oamenii asculta cu placere pe acei pe care ii cred mai priceputi decit ei. Cirus
52. Ferice de a cel caruia ii spui o vorba si intelege zece, dar vai de acela caruia ii spui zece
vorbe si nu pricepe nici una. Maxima romaneasca.
53. Mare pacoste sa nu ai destul duh ca sa vorbesti frumos, nici destula judecata ca sa taci
cind trebuie. La Bruyer
54. Ferice de cine nu suspina dupa ce nu are si se bucura de ce are. Epictet
55. Frumusetsea fizica e trecatoare, dar frumusetsea mintii, bogatsia spiritului si caldura
acestuia nu se pierd niciodata ci cresc cu anii. Temessey
56. De multe ori frumusetsea de suprafata duce lipsa de frumusetsea launtrica. Gh. Spulber
57. Daca lea-i vazut pe toate si nu ai aflat ce e frumusetsea inseamna ce n-ai ochi, iar daca
le0ai vazut pe toate si n-ai simtsit puterea frumusetsii inseamna ca n-ai inima. R. W.
Rachester
58. Adevarul e pentru cel intelept, iar frumusetsea pentru cel ce simte cu inima. Fr. Schiller
59. Nu vorbitsi despre fericirea voastra unui om mai putsin fericit decit voi. Pitagora
60. Fericirea inseamna a sti s te multumesti cu orice. In orice nefericire exista intodeauna si
putsin bine. Lucio de Ambra
61. Frumusetsea fara intelepciune este ca o floare dara miros. C. Tichindel
62. Scoatetsi din sufletul vostru dragostea pentru frumos si vetsi scoate tot farmecul vietsii.
Rousseau
63. Sa nu lasi sa treaca nici o zi fara sa citesti, fara sa asculti ceva frumos. Goeth
64. Nu toate florile frumoase au si miros placut, cind ai de unde sa culegi, alege numai acele
care poseda si una si alta. Gh. Spulber
65. Fericirea in casatorie e un bun pe care trebuie sa-l cistigi, sa ti-l meriti zi cu zi, ceas cu
ceas. Luci de Ambra
66. Niciodata nu poti fi fericit, daca te vei mihni ca altul e mai fericit decit tine. Cind vezi citi
sunt inaintea ta gindeste-te citsi sunt in urma ta. Seneca
67. Frumusetsea s-a nascut inaintea ochilor care au privit-o. C. Robinsco
68. Trei lucruri sunt necesare pentru a fi fericit: trup sanatos, spirit liber, inima curata. I. Drutsa
69. Este ceva frumos sau urit prin natura sa?...ceea ce place cuiva aceea-i frumos. T.
Seminski
70. Dupa furtunile sufletului ca si dupa ale naturii invie florile frumoase pe carec le credeam
uscate. N. Iorga
71. O cit de frumoasa pare frumusetsea sub dulcea podoaba pe care i-o da adevarul. W.
Shakespeare.
72. Daca s-ar cladi casa fericirii, cea mai mare incapere ar fi sala de asteptare. J. Renard
73. Frumosetsea s-o cinsteshti, iar nu ei sa te inchini ca nu cumva sa te robesti. Cel ce se
inchina la fruimusetse ca la o icoana uscata, uscat ca o icoana ramine. I. Goloescu
74. O jumatate de adevar e o minciuna intraeaga, micicind nu va iesi curat, acela ce-n ea se

baga mai bine sufletul din trup, nevinovat sa-ti iasa decit sa scoti din gura ta o vorba
minciunoasa. T. Dorz
75. Cel ce spune o minciuna nu isi da seama ce face caci trebuie sa spuna alte minciuni, ca
sa sustsina pe cea dintii. Pape
76. Adevarul este o flacara atit de luminoasa incit multi oameni nu-i pot suporta lumina. Unii
inchid ochii ca sa nu-l vada, iar altii fug ca sa nu fie arshi. Geothe
77. Cu aceeasi minciuna nu potsi pescui de doua ori aceeasi incredere. N. Iorga
78. Oricite gropi sa-r pune in calea adevarului el nu cade in nici una. Mincinosul cade insa in
toate gropile, iar din ultima nu mai poate iesi. Gh. Spulber
79. Minciunosul nu cistuga alt lucru decit acela de a nu fi nici cind spune adevarul. Esop
80. Adevarul asteapta, minciuna estea tare grabita. Al. Valhuta
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41. A scoate prietenia din viata(sa te scot din viata mea), e ca si cum am scoate soarele din
lume. Cicero
42. Nu rupe firul unei prietenii, caci chiar chiar daca legi din nou, nodul ramine. Gh. Spulber
43. Cind trupul iti patimeste alearga la doctor, iar cind sufletul iti patimeste cheama un prieten,
caci dulcele glas al prietenii este cel mai bun leac al durerii. I. Golescu
44. Prietenul adevarat este acela care te sfatueste spre bine, dar nu acela care iti lauda
nebuniile. A. Pan
45. La bine nu pot rasufla de prieteni, la greu ramin singur. Epictet
46. Ale prietenului tau necazutrica pe ale tale sa le socotesti. I. Golescu
47. Vei fi – intelept daca – intlegi , de acuma ce lucru mare e-n veselie sa-ti alegi, prieteni dentristare. Traian Dorz
48. Firea omului fuge de singuratate, cauta totdeauna un spirjin si nu este altul mai mare decit
inima unui prieten bun. Cicero
49. Bucuria omului e in om, intre ei se infripta prietenia care umple cel mai intins deshert al
sufletului omenesc. A iubi si a fi iubit, iata taina fericirii. Cicero
50. Un prieten intr-o viata e mult, doi e foarte mult, trei e aproape imposibil. Henri Adams
51. Oamenii asculta cu placere pe acei pe care ii cred mai priceputi decit ei. Cirus
52. Ferice de a cel caruia ii spui o vorba si intelege zece, dar vai de acela caruia ii spui zece
vorbe si nu pricepe nici una. Maxima romaneasca.
53. Mare pacoste sa nu ai destul duh ca sa vorbesti frumos, nici destula judecata ca sa taci
cind trebuie. La Bruyer
54. Ferice de cine nu suspina dupa ce nu are si se bucura de ce are. Epictet
55. Frumusetsea fizica e trecatoare, dar frumusetsea mintii, bogatsia spiritului si caldura
acestuia nu se pierd niciodata ci cresc cu anii. Temessey
56. De multe ori frumusetsea de suprafata duce lipsa de frumusetsea launtrica. Gh. Spulber
57. Daca lea-i vazut pe toate si nu ai aflat ce e frumusetsea inseamna ce n-ai ochi, iar daca
le0ai vazut pe toate si n-ai simtsit puterea frumusetsii inseamna ca n-ai inima. R. W.
Rachester
58. Adevarul e pentru cel intelept, iar frumusetsea pentru cel ce simte cu inima. Fr. Schiller
59. Nu vorbitsi despre fericirea voastra unui om mai putsin fericit decit voi. Pitagora
60. Fericirea inseamna a sti s te multumesti cu orice. In orice nefericire exista intodeauna si
putsin bine. Lucio de Ambra
61. Frumusetsea fara intelepciune este ca o floare dara miros. C. Tichindel
62. Scoatetsi din sufletul vostru dragostea pentru frumos si vetsi scoate tot farmecul vietsii.
Rousseau
63. Sa nu lasi sa treaca nici o zi fara sa citesti, fara sa asculti ceva frumos. Goeth
64. Nu toate florile frumoase au si miros placut, cind ai de unde sa culegi, alege numai acele

care poseda si una si alta. Gh. Spulber
65. Fericirea in casatorie e un bun pe care trebuie sa-l cistigi, sa ti-l meriti zi cu zi, ceas cu
ceas. Luci de Ambra
66. Niciodata nu poti fi fericit, daca te vei mihni ca altul e mai fericit decit tine. Cind vezi citi
sunt inaintea ta gindeste-te citsi sunt in urma ta. Seneca
67. Frumusetsea s-a nascut inaintea ochilor care au privit-o. C. Robinsco
68. Trei lucruri sunt necesare pentru a fi fericit: trup sanatos, spirit liber, inima curata. I. Drutsa
69. Este ceva frumos sau urit prin natura sa?...ceea ce place cuiva aceea-i frumos. T.
Seminski
70. Dupa furtunile sufletului ca si dupa ale naturii invie florile frumoase pe carec le credeam
uscate. N. Iorga
71. O cit de frumoasa pare frumusetsea sub dulcea podoaba pe care i-o da adevarul. W.
Shakespeare.
72. Daca s-ar cladi casa fericirii, cea mai mare incapere ar fi sala de asteptare. J. Renard
73. Frumosetsea s-o cinsteshti, iar nu ei sa te inchini ca nu cumva sa te robesti. Cel ce se
inchina la fruimusetse ca la o icoana uscata, uscat ca o icoana ramine. I. Goloescu
74. O jumatate de adevar e o minciuna intraeaga, micicind nu va iesi curat, acela ce-n ea se
baga mai bine sufletul din trup, nevinovat sa-ti iasa decit sa scoti din gura ta o vorba
minciunoasa. T. Dorz
75. Cel ce spune o minciuna nu isi da seama ce face caci trebuie sa spuna alte minciuni, ca
sa sustsina pe cea dintii. Pape
76. Adevarul este o flacara atit de luminoasa incit multi oameni nu-i pot suporta lumina. Unii
inchid ochii ca sa nu-l vada, iar altii fug ca sa nu fie arshi. Geothe
77. Cu aceeasi minciuna nu potsi pescui de doua ori aceeasi incredere. N. Iorga
78. Oricite gropi sa-r pune in calea adevarului el nu cade in nici una. Mincinosul cade insa in
toate gropile, iar din ultima nu mai poate iesi. Gh. Spulber
79. Minciunosul nu cistuga alt lucru decit acela de a nu fi nici cind spune adevarul. Esop
80. Adevarul asteapta, minciuna estea tare grabita. Al. Valhuta
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"Intamplarea nu este, nici nu poate fi, mai mult decat o cauza ignorata a unui efect
necunoscut".
Voltaire (nascut François-Marie Arouet; 1694-1778 - scriitor francez)
"Inteleptul stie ce ignora".
Confuciu (551-479a.C. - filozof chinez)
"Precautii rareori se inseala".
Confuciu (551-479a.C. - filozof chinez)
"Intelepciunea este fiica experientei".
Leonardo da Vinci (1452-1519 - pictor, sculptor si inventator italian)
"Prea multa lumina e ca si prea multa umbra: nu te lasa sa vezi".
Octavio Paz (1914 - scriitor mexican)

"A vedea, inseamna a crede; dar a simti, inseamna sa fii sigur".
John Ray (1627-1705; naturalist englez)
"Prezentul se formeaza doar din trecut, si ceea ce se gaseste in efect, era deja in
cauza".
Henri Bergson (1859-1941; filozof francez)
"O memorie exercitata, este un ghid mai valoros decat geniul si sensibilitatea".
Friedrich von Schiller (1759-1805; poet german)
"Dintre toate formele de a insela pe ceilalti, pozarea (falsei) seriozitatii, este cea care
face cele mai multe ravagii".
Santiago Rusiñol (1861-1931; pictor si scriitor spaniol)
"Orice lucru trebuie sa fie luat in serios; dar nimic in mod tragic".
Luis Adolfo Thiers (1797-1877; istoric francez)
"Practica ar trebui sa fie produsul reflectiei, nu invers".
Hermann Hesse (1877-1962; scriitor elvetian, de origine germana)
"La nimic nu foloseste stiinta daca nu se transforma in constiinta".
Carlo Dossi (nascut Alberto Pisani Dossi; 1849-1910; nuvelist italian)
"Unde tuna un fapt, sa ai certitudinea ca a fulgerat o idee".
Ippolito Nievo (1831-1861; scriitor italian)
"Niciodata nu se abate unul atat de departe ca atunci cand crede ca stie drumul".
Poverb chinezesc
"Limbajul este imbracamintea gandului".
Samuel Johnson (1709-1784; eseist si lexicograf englez)
"Omul care a comis o eroare si nu o indreapta, comite o alta eroare si mai mare".
Confuciu (551-479a.C. - filozof chinez)
"Schimbarea este singurul lucru neschimbator".
Arthur Schopenhauer (1788-1860; filozof german)
"Orice numar este zero inaintea infinitului".
Víctor Hugo (1802-1885; poet si nuvelist francez)
"Stirile bune ajung totdeauna tarziu, iar cele rele prea devreme".
Friedrich Martin von Bodenstedt (1819-1892; scriitor si traducator german)
"Dreptatea poate sa ne avertizeze asupra ceea ce este bine sa evitam; insa doar inima
ne spune ceea ce este mai potrivit sa facem".
Joseph Joubert (1754-1824; moralist francez)
"Tot ce se intampla de la cel mai mare pana la cel mai mic, se intampla in mod
necesar".

Arthur Schopenhauer (1788-1860; filozof german)
"Totul e posibil pentru acel care considera ca atare".
William Ellery Channing (1780-1842; teolog american)
"Cel mai bun profet al viitorului este trecutul".
Lord Byron, George Gordon (1788-1824; poet englez)
"Unde gasesti greseala, gaseste remediul".
Henry Ford (1863-1947; industrias american)
"Veghind, lucrand si meditand, toate lucrurile prospera".
Salustio, Caius Sallustius Crispus (85-35 a. C.; istoric latin)
"Evidenta este cea mai decisiva demonstratie".
Cicerón (106-43 a. C.); politician si scriitor latin)
"Excesul este otrava dreptatii".
Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645; scriitor spaniol)
"Doar inteligenta se examineaza pe sine insasi".
Jaime Balmes (1810-1848; preot si filozof spaniol)
"Experienta nu consista in ce s-a trait, ci in ceea ce s-a reflectat".
José María de Pereda (1833-1906; nuvelist spaniol)
"Exista o carte deschisa totdeauna pentru orice ochi: natura".
Jean Jacques Rousseau (1712-1778; scriitor si filozof francez)
"Daca cauti bine, vei gasi".
Platon (c.428-c.347 a.C.; filozof grec)
"Traim sub acelasi cer, dar nici unul nu avem acelasi orizont".
Konrad Adenauer (1876-1967; politician german)
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E bine sa fii destept, dar sa fii intelept este mult mai bine.
Viata ta este unicul verset la care oamenii se pot uita.
O natiune nu poate fi crestina, numai oamenii pot fi crestini.
Fii bucuros pentru oameni si nu-i invidia, fiindca atunci vei fi

binecuvantat.
Isus s-a uitat dincolo de imperfectiunea unui om, pentru ca El a vazut ce
poate face Dumnezeu cu el.
DESPRE ADEVAR
Adevarul este primul nume al lui Dumnezeu. Dreptatea este al doilea.<o:p></o:p>
Adevarul este o piatra pretioasa.<o:p></o:p>
Daca te-ai pregatit sa spui adevarul, pregateste-te si de suferinta<o:p></o:p>
Adevarul nu este greu de gasit, insa trebuie sa-l cauti, sa-l iubesti, dar sa-l si
traiesti.<o:p></o:p>
Lingusirea castiga prieteni, iar adevarul provoaca ura.<o:p></o:p>
Sa ne ferim sa-i convingem de adevar pe cei ce nu sunt in satre sa-l
creada.<o:p></o:p>
Este un mare chin sa cunosti adevarul, sa nu-l poti arata celorlalti, si sa nu-l poti
apara.<o:p></o:p>
Adevarul este viata chiar cand ne loveste. Minciuna este moarte si cand se pare ca ne
mangaie.<o:p></o:p>
Sigiliul Domnului cuprinde un singur lucru: Adevarul.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
DESPRE DATORII-ECONOMIE
Daca faceti datorii veti trai intr-o continua neliniste.<o:p></o:p>
Datoriile fac din om un adevarat rob.<o:p></o:p>
Cand risipeste barbatul, arde casa pe jumatate, cand risipeste femeia, arde casa in
intregime.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
FEMEIA
Tacerea la femeie este cea mai frumoasa haina pe care nu o imbraca

oricine.<o:p></o:p>
Femeia cu vorba dulce si pe cel mai rau si pe cel mai cumplit barbat il aduce la
blandete.<o:p></o:p>
Femeia inteleapta isi zideste casa, iar femeia nebuna o daramaProverbe
14:1<o:p></o:p>
Cand o femeie are darul de a tacea, inseamna ca are calitati ce ies din
comun.<o:p></o:p>
Sa nu te incumeti niciodata sa glumesti cu femeile.<o:p></o:p>
Mai bine sa locuiesti intr-un pustiu decat cu o femeie galcevitoare si
suparacioasa.Prov.21:19<o:p></o:p>
Femeia decazuta dispretuieste pe acela ce-o iubeste si iubeste pe acela ce-o
detesta.<o:p></o:p>
O femeie cinstita este cununa barbatului ei, dar cea care-i face rusine este ca
putregaiul in oasele lui.Prov.12:4<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
FERICIREA
Nu pot numi fericire dorintele implinite, ci datoriile achitate.<o:p></o:p>
Fericirea este un lucru minunat: cu cat o imprastii mai mult, cu atat o ai mai
mult.<o:p></o:p>
Nu este fericire fara curaj si nici biruinta fara lupta.<o:p></o:p>
Placerile se reazama pe iluzii; fericirea insa sta pe adevar.<o:p></o:p>
Ceea ce suntem contribuie mai mult la fericirea noastra decat ceea ce
oferim.<o:p></o:p>
Ferice de toti cati se incred in El. Psalmul 2:12<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
INVIDIA

Invidia este ca focul: arde tot<o:p></o:p>
Sunt trei flacari care ard si chinuie pe oameni: invidia, mandria si
zgarcenia.<o:p></o:p>
Invidia este inceputul discordiei.<o:p></o:p>
Numai pomul incarcat cu fructe are mult de suferit de pe urma invidiei.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>

INTELEPCIUNE<o:p></o:p>
Omul este intelept atunci cand scoate lucruri bune din visteria buna a inimii
lui.<o:p></o:p>
Gandirea este cheia tuturor comorilor.<o:p></o:p>
Este bine sa gandesti inainte de a face o fapta, decat dupa aceea.<o:p></o:p>
Studiul facut in tacere intareste sufletul.<o:p></o:p>
Daca vrei sa cunosti cu adevarat un om, nu-l judeca dupa ce a facut, ci si dupa ce a
intentionat sa faca.<o:p></o:p>
Ai toata viata un scolar pe care nu trebuie sa-l pierzi, si acesta esti tu
personal.<o:p></o:p>
Cea mai mica dintre trebuinte este bogatia, cea mai mare este
intelepciunea.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
DESPRE RISC
A rade inseamna a risca sa pari prost.<o:p></o:p>
A plange inseamna a risca sa pari sentimental.<o:p></o:p>
A te intinde pana la celalalt inseamna a risca sa te implici.<o:p></o:p>
A iubi inseamna a risca sa nu fii la randul tau iubit.<o:p></o:p>

A merge inainte, desi sortii nu-ti sunt favorabili, inseamna a risca esecul.<o:p></o:p>
Riscurile trebuie asumate, pentru ca in viata ai cele mai putine sanse atunci cand nu
risti nimic.<o:p></o:p>
Cel care nu risca nimic, nu face nimic, nu are nimic, este nimic.<o:p></o:p>
Pentru a obtine o victorie presupune a risca un esec.<o:p></o:p>
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Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul; există clipe, oameni şi
fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii.

Tot ce contează în viaţă în mod deplin şi dureros este iubirea.
Oamenii se întâlnesc şi se cunosc. Apoi se despart. Se despart pentru că au
făcut imprudenţa de a se cunoaşte. Se despart, dar nu se uită.
Se sting norii când ne lovesc cu fulgi sau cu ploi, noi nu ne stingem oare când
dăm ceva din noi?
Dacă vrei să fii fericit o clipă, răzbună-te... dacă vrei să fii fericit o viaţă, iartă!
Când cel mai bun prieten te părăseşte, nu plânge! Închide-ţi lacrimile în cel
mai ascuns colţ al inimii, numit "uitare"...

Revin întotdeauna la prima dragoste. Poate. Dar de fiecare dată cu alt scop.

N-aruncaţi totul într-un singur sac, nu-l veţi putea ridica.

Să ceri de la viaţa imposibilul. De ce? Posibilul este întotdeauna limitat.

Viaţa unui om se termină uneori prin moartea altuia...

Rănile le vindecăm, dar cicatricele cresc împreună cu noi.

Cel mai trist moment e când te afli singur, în propriul tău interior.

Pe nici un cadran n-ai sa gasesti indicatoare pentru viata...

Un cerc de prieteni nu se face cu compasul...

Nu treziţi amintirile atunci când nu le puteţi adormi.

Cei care uită trec mai uşor examenul vieţii.

Fericirea e ceva ce nu se atinge niciodată... dar pentru căutarea ei merită să
alergi toată viaţa.

Viaţa trebuie trăită aşa cum este, pentru că ni s-a dat fără să o cerem şi ni se
va lua fără să fim întrebaţi.

Învaţă să alungi lacrima cu un surâs, învaţă să zâmbeşti atunci când eşti trist,
căci numai zâmbind vei învinge suferinţa.

Chiar dacă inima îţi plânge, în faţa oamenilor trebuie să zâmbeşti mereu, altfel
ei îţi vor cunoaşte tristeţile şi te vor compătimi ca pe un om slab.

Cu cât cauţi să placi la toată lumea, cu atât eşti în primejdie să nu fii respectat
de nimeni.
(DELACROIX)

Fereşte-te deopotrivă de prietenia duşmanului şi de duşmănia prietenului.
(NICOLAE IORGA)

Ironia este felul cel mai rafinat de a expune defectele altora. Dar nu toată
lumea are talentul de a mânui o treabă atât de gingaşă şi dificilă.
(JOHN LOCKE)

Nu-i putem corecta pe oameni, decât arătandu-i aşa cum sunt.
(BEAUMARCHAIS)

Imită pe alţii numai cât îngăduie buna cuviinţă.
(BALTAZAR GRAŢIAN)

La supărări eu uit îndatorirea, căci într-o vrednică prietenie mii de plăceri nu
şterg o tulburare.
(MICHELANGELO)

Inteligenţa trebuie să dea viaţă acţiunii; fără ea acţiunea e zadarnică. Dar fără
acţiune, ce stearpă e inteligenţa!

(MARTIN DU GARD)

Universul nu este prietenos cu utilizatorii.
(AXIOMA LUI THROOP)

Nu zi niciodată "nu se poate", ci începe cu "să vedem".
(NICOLAE IORGA)

Prostia nu are ţară şi fiecare o aduce cu dânsul de unde vine.
(DUMITRU ANGHEL)

Numele nu fac faptele.
(ION HELIADE RĂDULESCU)

Omul nu e cum s-arată, ci cum simte.
(ION AGÂRBICEANU)

Scopul cuvântării nu este de a impune, ci de a convinge.
(IACOB NEGRUZZI)

Pasiunile ne înşeală, lipsa lor ne dezgustă.
(BARBU DELAVRANCEA)

Nu tuturora li-i dat să zboare, dar câţi nu ştiu să se târască!
(ALEXANDRU VLAHUŢĂ)

Se zice că timpul trece. Timpul nu trece niciodată. Noi trecem prin timp.

(GARABET IBRĂILEANU)

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.
(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)

Acolo unde nu există umor, nu există omenie; unde nu există umor (această libertate luată, aceas
sine) există lagărul de concentrare.”
~ Eugen Ionescu
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„Am totuşi impresia că istoria, aşa cum este, adică teribilă, tragică,
inadmisibilă, e un soi de farsă pe care Dumnezeu o joacă oamenilor.”
~ Eugen Ionescu

„Amintirile nu reînvie decât atunci când viitorul ni se îngustează…”
~ Marin Preda

„Artistul trebuie să fie liber, să desopere lumea singur.”
~ Marin Preda
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„Ce este timpul? Dacă nimeni nu mă întreabă o ştiu, iar dacă aş vrea să explic
cuiva care mă întreabă, nu ştiu. Totuşi, cu încredere afirm că ştiu că dacă nu
ar trece nimic, nu ar exista timp trecut şi dacă nu ar veni ceva nu ar fi viitor şi
dacă nu ar exista nimic nu ar fi timp prezent.”
~ Augustin

„Ce prăpăstii în care poţi să cazi ascund cuvintele! Ce curse!”
~ Marin Preda

„Ceea ce, personal, mă obsedează, ceea ce mă interesează profund, ceea ce
mă angajează este problema condiţiei umane în ansamblul ei, social şi
extrasocial. Extrasocialul e locul unde omul e profund singur. În faţa morţii, de
pildă. Acolo nu mai există societate. Şi de asemenea, atunci când mă trezesc,
de exemplu, faţă de mine însumi şi faţă de lume, şi devin sau redevin
conştient dintr-o dată că sunt, că exist, că există ceva care mă înconjoară,
soiuri de lucruri, un fel de lume, şi când totul îmi pare neobişnuit, de
neînţeles, şi când mă cotropeşte uimirea că sunt. Mă scufund în această
uimire. Universul îmi pare atunci nesfârşit de ciudat, straniu şi străin. În acel
moment, îl contemplu, cu un amestec de angoasă şi de euforie; la distanţă de
univers, ca şi cum aş fi aşezat la o anumită depărtare, în afara lui; privesc şi
văd imagini, fiinţe care se mişcă într-un spaţiu fără timp, într-un spaţiu fără
spaţiu, emiţând sunete care sunt un fel de limbaj pe care nu-l mai înţeleg, pe
care nu-l mai înregistrez…”
~ Eugen Ionescu
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„Să vezi lucrurile în sămânţa lor, acela este geniu.”
~ Lao-Tzî

„Învăţătorul mediocru spune. Învăţătorul bun explică. Învăţătorul superior
demonstrează. Cel mai mare învăţător inspiră.”

~ William Arthur Ward

„Cunoaşterea reală este atunci când îţi cunoşti propria ignoranţă.”
~ Confucius

„Experienţa: cel mai brutal dintre învăţători. Dar înveţi, Doamne cum mai
înveţi!”
~ C. S. Lewis

„Ziua cea mai irosită este cea în care n-ai râs deloc.”
~ Chamfort

„Inocenţa este plină şi experienţa este goală. Inocenţa câştigă, iar experienţa
pierde.”
~ Charles Peguy

„Mai presus de toate: fii sincer cu tine însuţi, şi totul va urma firesc, ca ziua
după noapte, şi-atunci nu mai poţi fi nesincer faţă de nimeni.”
~ William Shakespeare

„Tăcerea este arma decisivă a puterii.”

~ Charles de Gaule

„Poţi fi dezamăgit dacă ai prea multă încredere, dar vei trăi în tulburare dacă
nu ai deloc încredere.”
~ Frank Crane

„Ai încredere în tine însuţi, şi vei şti cum să trăieşti.”
~ Goethe

