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Citate celebre despre viață de la cei mai înțelepți oameni ai 
tuturor timpurilor: 

 

1. Viața e asemeni unei spirale. Nu știm în ce direcție este ținta ei, dar trebuie să mergem în 
direcția pe care o credem cea justă. — Constantin Brâncuși 

2. Omul ţine să se pună în evidenţă prin inferioritatea aproapelui său. — Arthur Schopenhauer 

3. Să ai o inimă care să nu devină niciodată aspră, un calm care niciodată să nu obosească şi o 
atingere care niciodată să nu rănească. — Charles Dickens 

4. Devii ceea ce gândeşti! Ce simţi atragi! Ce îţi imaginezi creezi! - Buddha 

5. Viața nu înseamnă să ai în mână cărți bune, ci, uneori, înseamnă a juca bine având în mână 
cărți slabe. — Jack London 

6. Măsura exactă a sănătăţii mentale constă în dispoziţia de a găsi ceva bun în toate. — Ralph 
Waldo Emerson 

7. Trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima, pentru că una din ele chiar va fi. — Jeremy Schwartz 

8. Nu-ți dori ca un lucru să fie ușor, dorește-ți să fii tu mai bun. — Jim Rohn 

9. Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aduce aminte, implică-mă și voi înțelege! – 
Confucius 

10. Ironia supremă a vieții este că nimeni nu scapă de ea cu viață. — Robert Heinlein 

11. Imposibil este doar un cuvânt mare care a fost aruncat de oameni mărunți care găsesc că e 
mai ușor să trăiești în lume care li s-a dat decât să exploreze puterea pe care o au ca să o 
schimbe. Imposibilitatea nu e un fapt. Este o opinie, Imposibilitatea nu e o declarație. Este o 
îndrăzneală. Imposibilitatea este un potențial. Imposibilitatea este temporară. Imposibilitatea 
este nimic. – Muhammad Ali 

12. Păsările care se nasc în cușcă au impresia că a zbura este o boală. — Alejandro Jodorowski 

13. Căsnicia nu ne face nici mai buni, nici mai răi, ci doar intensifică la bine și la rău ceea ce deja 
se găsește în noi. – Sydney J. Harris 

14. Zâmbetul: cea mai ieftină și eficientă cremă antiriduri. – Anonim 

15. Trăiește ca și cum ai muri mâine. Învață ca și cum ai trăi veșnic. — Mahatma Gandhi 

 



16. Totul este posibil, împotriva tuturor rațiunilor. — Mircea Eliade 

17. Limbajul a creat cuvântul singurătate pentru a exprima durerea de a fi singur. Și a creat 
cuvântul solitudine pentru a exprima bucuria de a fi singur. — Paul Tillich 

18. Dacă trăieşti într-un simţământ de obligaţie, eşti un sclav. — Wayne Dyer 

19. Ne confecționăm singuri lanțurile care ne subjugă. — Charles Dickens 

20. Cel care stă jos să nu râdă de cel care cade de pe vârfuri. — Nicolae Iorga 

21. Omul, el însuși au posibilitatea de a transforma gândurile în realitate; un om singur poate să 
viseze și să își îndeplinească visurile. – Napoleon Hill 

22. Viața e ceea ce ți se întâmplă în timp ce ești ocupat să faci alte planuri. — John Lennon 

23. Nu există pe lume decât două chipuri de a te ridica: ori prin propria ta dibăcie, ori prin prostia 
celorlalţi. — Jean de la Bruyere 

24. Majoritatea oamenilor îşi folosesc o mare parte din viaţă pentru a-şi face nefericită cealaltă 
parte. — Jean de la Bruyere 

25. Dacă nu-ți convine ceva, schimbă acel lucru. Dacă nu-l poți schimba, schimbă modul în care 
te gândești la lucrul respectiv. – Mary Engelbreit 

26. Când te afli prea aproape de un munte, nu-i vezi înălțimea. — Ralph Waldo Emerson 

27. Poţi să te plângi că tufele cu trandafiri au spini sau poţi să te bucuri că tufele cu spini au 
trandafiri. — Abraham Lincoln 

28. Experiența e cel mai dur profesor, pentru că mai întâi îți dă testul și apoi îți spune care este 
lecția. – Legea lui Vernon 

29. Viața nu e o știință exactă, este o artă. — Samuel Butler 

30. Trebuie să-l plângi pe om la naştere, nu la moarte. — Montesquieu 

31. Succesul nu este final, eşecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează. - 
Winston Churchill 

32. O singură dată am rămas fără cuvinte: atunci când un om m-a întrebat: Cine eşti? — Khalil 
Gibran 

33. Viața e ca o piesă de teatru: nu contează cât de mult durează, ci cum se desfășoară. — Seneca 

34. Mai bine să fii stăpân mic decât slugă mare. — Anton Pann 

35. Nimic nu este mai de prețuit decât valoarea zilei. — Johann W. von Goethe 

36. Dacă vrei să produci o schimbare permanentă, nu te mai concentra pe mărimea problemei și 
concentrează-te pe mărimea ta. - T. Harv Eker 

 



37. Universul ne spune Nu. Noi, în schimb, tragem spre el o salvă de înjurături și spunem Da! — 
Ray Bradbury 

38. Cel care nu-ţi înţelege tăcerea probabil nu-ţi va înţelege nici cuvintele. — Elbert Hubbard 

39. Când vezi un om bun, gândește-te să-l întreci. Când vezi un om rău, cercetează-ți inima. — 
Aristotel 

40. Mereu ni se pare că suntem iubiți pentru că suntem buni și nu realizăm că suntem iubiți 
pentru că sunt buni cei care ne iubesc. – Lev Tolstoi 

41. Nimeni nu te poate face să te simți inferior fără consimțământul tau. - Eleanor Roosevelt 

42. Ai vrea să-ți dau formula succesului? Este destul de simplă, cu adevărat: dublează-ți numărul 
de eșecuri. Gândești că eșecul este inamicul succesului, dar nu este așa. Poți fi descurajat de eșec 
și poți învăța din el, așa că mergi înainte și fă greșeli. Fă tot ce poți. Și amintește-ți că în acest fel 
vei găsi succesul. - Thomas J. Watson 

43. Dacă ai un singur bloc de marmură și-l folosești pentru o caricatură, de unde să mai poți 
sculpta o Minerva? — Nicolae Steinhardt 

44. Să facă un pas nou, să rostească un cuvânt nou, de asta se tem oamenii cel mai mult. — 
Fyodor Dostoyevsky 

45. A şti să râzi în clipele tragice înseamnă a stăpâni tragicul. — Marin Preda 

46. Pe măsură ce îmbătrânești, vei descoperi că ai două mâini, una pentru a te ajuta pe tine și 
cealaltă pentru a-i ajuta pe ceilalți. - Audrey Hepburn 

47. Dacă nu ştii ce să ceri de la viaţă, viaţa nu ştie ce să-ţi dea. — Ileana Vulpescu 

48. Abia atunci când omul are compasiune față de toate ființele vii se poate numi nobil. — 
Buddha 

49. Mai bine să nu știm nimic, decât să știm multe lucruri pe jumătate. — Friedrich Nietzsche 

50. Viața ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace. — Charlie Chaplin 

51. Toţi suntem înclinaţi să credem ceea ce lumea crede despre noi. — George Eliot 

52. Toate visele noastre se vor realiza, dacă avem curajul să le urmăm. — Walt Disney 

53. Viaţa este dificilă, dar să-ţi spun ceva: îndată ce accepţi acest adevăr, ea devine uşoară! — 
Buddha 

54. Nu-ţi crea o imagine falsă. Este incomodă, greu de întreţinut şi uşor de depistat. — Horațiu 
Mălăele 

55. Dacă îți place trandafirul, trebuie să-l accepți cu tot cu spinii lui. — Nicolae Iorga 

56. În artă, ca şi în război, trebuie să mergi pe drumul tău ca să învingi. — Grigore Vieru 

 



57. Patru lucruri avem mai mult decât credem: defecte, datorii, ani şi duşmani. — Proverbe 
persane 

58. Nu trăi în trecut, nu visa la viitor, concentrează-ți toate eforturile în prezent. — Buddha 

59. Lumea e interesantă tocmai pentru că lucrurile nu se întâmplă aşa cum vrei tu. — Haruki 
Murakami 

60. Perlele nu se află pe malul oceanului. Dacă vrei una, trebuie să te scufunzi după ea. — 
Proverbe chinezești 

61. Pe cer nu există nicio diferență între Est și Vest. Fiecare om își creează propriile diferențe și 
apoi le crede adevărate. – Buddha 

62. Este foarte periculos să trăiești. Cine trăiește, moare. — Stanislaw Jerzy Lec 

63. Viaţa este o aventură îndrăzneaţă sau nimic. — Helen Keller 

64. Uneori, chiar și să trăiești e un act de curaj. — Seneca 

65. Ori de câte ori te trezești dimineața, gândește-te la privilegiul de a fi în viață, de a putea 
gândi, iubi și de a te putea bucura. — Marcus Aurelius 

66. Ai minte. Ai două picioare. Poţi să alegi singur drumul pe care să o apuci pentru că ştii ce vrei 
şi decizia îţi aparţine în totalitate. - Dr. Seuss 

67. Progresul nu este provocat de către cei care se trezesc primii, el este provocat de către 
oamenii leneși care caută mereu un mod mai ușor de a face un lucru. – Robert A. Heinlein 

68. A avea mult înseamnă adesea a stăpâni puțin. — Tudor Arghezi 

69. După mulți ani, un om poate simula multe lucruri, dar nu și fericirea. — Jorge Luis Borges 

70. Ei spun întotdeauna că timpul schimbă lucururile, dar de fapt tu ești cel care trebuie să le 
schimbe- Andy Warhol 

71. Viaţa nu-i niciodată chiar atât de bună, dar nici chiar atât de rea pe cât pare. — Guy de 
Maupassant 

72. Mulţi trăiesc viaţa, puţini o pricep. — Johann W. von Goethe 

73. Imaginația este totul. Este avampremiera a atracțiilor care urmează în viață. – Albert 
Einstein 

74. Poți fugi de orice pe lumea asta, numai de tine însuți nu. — Stefan Zweig 

75. Nu văd niciodată ce s-a făcut. Văd doar ce mai e de făcut. — Buddha 

76. Există un singur tip de succes: acela de a face din propria viață ceea ce vrei. - Henry D. 
Thoreau 

 



77. Nu-mi place de acel om. Trebuie să-l cunosc mai bine. – Abraham Lincoln 

78. Tragediile, ca şi bucuriile cele mai mari omul le trăieşte întotdeauna singur. — Liviu 
Rebreanu 

79. Toţi escrocii de pe pâmânt la un loc nu fac cât cei care se înşeală singuri. — Charles Dickens 

80. Oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se 
simtă. — Maya Angelou 

81. Cel mai mare om din lume nu este cuceritorul, ci acela care se stăpânește pe sine însuși. — 
Arthur Schopenhauer 

82. La unii, aroganța ține loc de măreție, neomenia de fermitate și viclenia de spirit. — Jean de la 
Bruyere 

83. Curajul este grație sub presiune. - Ernest Hemingway 

84. E mai bine să nu ai idei deloc, decât să ai idei proaste. Mai bine să nu crezi în nimic, decât să 
crezi în ceva greşit. — Thomas Jefferson 

85. Ceea ce contează nu este ceea ce se spune, ci ceea ce nu trebuie spus. — Albert Camus 

86. Orice zi este bună. Dacă nu, atunci la ce bun să ne mai trezim? — William Shakespeare 

87. Când vezi o persoană bună, gândește-te cum să devii ca ea. Când vezi o persoană nu atât de 
bună, reflectează asupra propriilor puncte slabe. — Confucius 

88. Nu poți opri valurile, însă poți învăța să navighezi. – Jon Kabat Zinn 

89. Cea mai mare temere a noastră nu ar trebui să fie de eșec...dar de a avea succes în lucruri 
care nu contează cu adevărat. - Francis Chan 

90. Te-ai ridicat atât de sus, iubitul meu amic, încât de-aici de jos, te văd atât de mic! — Ion Luca 
Caragiale 

91. Dac-ai şti cât am fugit de tine, până te-am întâlnit... — Mircea Eliade 

92. Fără deviații de la norma progresul nu este posibil. — Frank Zappa 

93. Fă primul pas în credință. Nu e nevoie să vezi toată scara. Tu fă doar primul pas. – Martin 
Luther King Jr. 

94. Mintea și sufletul omului nu merg mereu pe aceeași potecă. — Ileana Vulpescu 

95. Nu face lucrurile bine, fă-le perfect. Fii îndrăzneţ, fii primul, fii diferit, fii corect. — Dale 
Carnegie 

96. Vremurile noastre sunt vremea mediocrităţii, a lipsei de sentimente, a pasiunii pentru 
incultură, a lenei, a incapacităţii de a te apuca de treabă şi a dorinţei de a avea totul de-a gata. — 
Feodor Dostoievski 

 



97. Biruinţa nu-i obligatorie. Obligatorie e lupta. — Nicolae Steinhardt 

98. Trăiește fiecare zi ca și când viața abia atunci începe. — Johann W. von Goethe 

99. Cel care nu se teme de nimic e la fel de puternic ca cel de care se tem toți. — Friedrich von 
Schiller 

100. Viaţa este cea mai mare afacere. O primeşti gratis. — Proverbe evreiești 

101. În final nu anii din viața ta vor conta, ci viața din anii tăi. — Abraham Lincoln 

102. E mult mai ușor să iei o hotărâre decât să o pui în practică. — William Somerset Maugham 

103. Nu spune că nu ai suficient timp. Ai exact același număr de ore într-o zi cât le-au fost date și 
lui Helen Keller. Pasteur, Michaelangelo, Maica Tereza, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson și 
Albert Einstein. — H. Jackson Brown Jr. 

104. Dacă accepţi numai ceea ce este mai bun, până la urmă chiar asta primeşti. — William 
Somerset Maugham 

105. Nimic pe lumea aceasta n-ar trebui să te determine să renunţi la ceea ce iubeşti. — Albert 
Camus 

106. Nu-mi desfac viaţa în zile, ci zilele mi le compun ca viaţă. În fiecare zi, în fiecare oră, îmi 
întregesc viaţa. — Juan Ramón Jiménez 

107. Indiferent ce spune lumea, zâmbește și du-ți misiunea mai departe. — Maica Tereza 

108. Faima existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. – Leonardo Da Vinci 

109. Oamenii de succes fac ceea ce oamenii lipsiți de succes nu sunt dispuși să facă. Nu îți dori ca 
lucrurile să fie mai simple; dorește-ți ca tu să fii mai bun. - Jim Rohn 

110. Uneori e mai bine să dai înapoi decât să nu te mişti. — Panait Istrati 

111. Fiecare om are misiunea sa în viaţă, iar ea nu este întotdeauna cea pe care el şi-ar fi dorit-o. 
— Hermann Hesse 

112. Trăiești o singură dată, dar dacă faci lucrurile așa cum trebuie, o singură dată este de ajuns. 
- Mae West 

113. Nu tuturora li-i dat să zboare, dar câţi nu ştiu să se târască! — Alexandru Vlahuță 

114. Când eşti diferit, uneori nu vezi milioanele de persoane care te acceptă aşa cum eşti. Tot ce 
observi este acea persoană care nu te acceptă. - Jodi Picoult 

115. Mergi cu încredere în direcția visurilor tale. Trăiește-ți viața așa cum ți-ai imaginat-o! — 
Henry David Thoreau 

116. Poartă-te ca și când ceea ce faci contează. Pentru că așa și este. — William James 

 



117. Omul care nu posedă o viaţă interioară este sclavul a tot ce-l înconjoară. — Henri-Frédéric 
Amiel 

118. Nu rosti cuvinte aspre, căci se vor îndrepta împotriva ta. Cuvintele spuse la mânie rănesc, 
iar răul se întoarce. — Buddha 

119. Sufletele mari au întâlnit întotdeauna opoziție din partea minților mediocre. — Albert 
Einstein 

120. Secretul geniului este transferul spiritului copilăriei în maturitate. – Thomas Henry Huxley 

121. Cea mai mare glorie nu o dobândești atunci când nu ește doborât niciodată, ci atunci când 
te ridici după ce ai căzut. – Confucius 

122. Convingerea este de multe ori mai eficientă decât forța. – Esop 

123. Sub umbra unui stejar nu poate crește decât iarbă. — Constantin Brâncuși 

124. Ce este viața decât un șir de nebunii inspirate? Greutatea e să le alegi pe cele demne de a fi 
făcute. — George Bernard Shaw 

125. În fiecare om sălășluieşte un soare, totul e să-l lăsăm să ardă. — Socrate 

126. Când construim, trebuie să ne gândim că o facem pentru totdeauna. — John Ruskin 

127. Fii recunoscătoare pentru ceea ce ai și vei sfârși spre a avea mai mult. Dacă vrei să te 
concentrezi pe ceea ce nu poți avea, nu vei avea niciodată destul. – Oprah Winfrey 

128. În viață pierdem ani, iar de la moarte cerșim o clipă. — Nicolae Iorga 

129. Fă ceea ce poți, cu ceea ce ai, acolo unde ești. — Theodore Roosevelt 

130. Toată visarea din lume nu va conta dacă nu eşti gata să te trezeşti şi să te pui la treabă. — 
John C. Maxwell 

131. Mă uit la toate lucrurile de două ori: o dată ca să fiu vesel şi o dată ca să fiu trist. — Ion 
Minulescu 

132. Timpul tău este limitat, așa că nu-l irosi pe viața altcuiva. — Steve Jobs 

133. Nu te duce acolo unde calea te poate duce, du-te în schimb acolo unde nu este nici o potecă 
și lasă o urmă. — Ralph Waldo Emerson 

134. Stejarul crește numai unde-i pământul bun, buruienile cresc pretutindeni. — Mihai 
Eminescu 

135. Pe inima şi pe gândurile mele numai eu sunt şi voi fi stăpân cât voi trăi. — Liviu Rebreanu 

136. Faptul că nu-ți atingi scopul în viață nu e o tragedie. Adevărata tragedie e să nu ai unul. — 
Benjamin Mays 

 



137. Pe cer nu este nici o diferenţă între Est şi Vest. Fiecare om îşi creează propriile diferenţe şi 
apoi le crede adevărate. — Buddha 

138. Nu te ruga pentru o viață ușoară. Roagă-te să-i reziști uneia dificile. — Bruce Lee 

139. Unii oameni apar în viața ta ca o binecuvântare. Alții, ca o lecție. — Maica Tereza 

140. Nimic nu există, decât dcă gândirea noastră îl face să existe. – Shakespeare 

141. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un caracter. Semeni un caracter, 
culegi un destin. — Dalai Lama 

142. Viaţa e atât de scurtă şi de complicată, încât atunci când începi să te deprinzi cu ea, deja 
urmează să mori. — Ernesto Sabato 

143. Nu specia cea mai puternică supraviețuiește, nici cea mai inteligentă, ci aceea care se 
adaptează cel mai bine la schimbări. - Charles Darwin 

144. Omul trebuie să trăiască, nu să existe. — Jack London 

145. Răsplata unui lucru bine făcut este, intotdeauna, o sarcina in plus. — Mark Twain 

146. Sunt un succes astăzi deoarece am avut un prieten care a crezut în mine și nu m-a lăsat 
inima să-l dezamăgesc. — Abraham Lincoln 

147. Ai grijă de corpul tău, pentru că este singurul loc unde va trebui să trăieşti. — Jim Rohn 

148. Primii 40 de ani de viață ne dau textul, următorii ne oferă comentariul. — Arthur 
Schopenhauer 

149. Să trăiești așa cum îți place. — Sergiu Nicolaescu 

150. Cea mai mare bucurie a vieții este să fii convins că ești iubit. — Victor Hugo 

151. Nu te agita atât. Lucrurile cele mai bune se petrec atunci când le aștepți mai puțin. — 
Gabriel Garcia Marquez 

152. Butoaiele goale fac gălăgie multă. — Sofocle 

153. Dacă există ceva mai sfâșietor decât un trup care se prăpădește din lipsă de pâine, acela e 
un suflet care se stinge din lipsă de lumină. — Victor Hugo 

154. Viața seamănă cu o poveste. Ceea ce contează nu e lungimea ei, ci valoarea ei. — Seneca 

155. Viaţa nu se explică, ci se trăieşte. — Luigi Pirandello 

156. Nici atunci când la poarta fiecăruia va curge o fântână de argint oamenii nu vor înceta să 
aibă nevoie unii de alții. — Proverbe arabe 

157. Toţi oamenii îşi pot depăşi condiţia şi pot dobândi succesul, dacă sunt pasionaţi şi dedicaţi 
cauzei lor. — Nelson Mandela 

 



158. Când aveam 5 ani, mama mi-a spus că fericirea este cheia vieții. Când am mers la la școală, 
mi s-a cerut să scriu ce vreau să fiu când voi crește mare. Am scris că vreau să fiu fericit. Ei mi-au 
spus că nu am înțeles sarcina, eu le-am spus că ei nu au înțeles viața. – John Lennon 

159. Când un om nu are nimic de spus, de ce nu tace? — Montesquieu 

160. Nu avem voie să fim spectatori la ceea ce ni se întâmplă. — Dan Puric 

161. Nu este momentul să te gândești la ceea ce nu ai. Gândește-te la ce poți face cu ceea ce ai. — 
Ernest Hemingway 

162. Nu-ţi pecetlui buzele în faţa celor cărora ţi-ai deschis inima. — Charles Dickens 

163. Sunt doar două feluri de oameni pe lume: cei care încearcă să-și umple goliciunea interioară 
și acele persoane foarte rare și deosebite care încearcă să-și vadă această goliciune. – Osho 

164. Copiii găsesc totul în nimic, oamenii găsesc nimic în tot. – Giacomo Leopardi 

165. Cele mai importante două zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și cea în care afli de 
ce. — Mark Twain 

166. Dacă nu știi unde mergi, orice drum te va duce acolo. — Lewis Carroll 

167. Când vorbești cu tine însuți, ai întotdeauna dreptate. — Honoré de Balzac 

168. Oricine poate face faţă unei situaţii de criză. Viaţa de zi cu zi, în schimb, ne dă gata. — Anton 
Cehov 

169. Faptul că orice viață de pe pământ se termină prin moarte nu dovedește că moartea este 
scopul vieții. — Lucian Blaga 

170. Orice drum ai alege, urmează-l cu toată inima. — Confucius 

171. Prin viclenie, minciună, disimulare, oamenii nu fac decât să se înșele pe ei înșiși. — Arthur 
Schopenhauer 

172. Cred că fiecare om are un număr finit de bătăi ale inimii. Eu nu intenționez să irosesc nici 
una de-a mea. - Neil Armstrong 

173. O faptă bună este precum un clopot care cheamă oamenii la închinare. – Proverb 
Danemarca 

174. Nu este suficient să facem tot ce putem, câteodată trebuie să facem și ceea ce trebuie. — 
Winston Churchill 

175. Trăim vremuri grele: copiii nu-și mai ascultă părinții și orice prost crede că poate să scrie o 
carte. — Cicero 

176. Între oameni există unii care n-au depășit cu mult forma de existență animală sau de plantă. 
— Emil Cioran 

 



177. Oamenii văd ceea ce sunt pregătiți să vadă. — Ralph Waldo Emerson 

178. Viața cunoaște scene și se spune că este împărțită în acte, dar cortina se lasă o singură dată. 
— Mircea Eliade 

179. Fii fericit cât trăiești, pentru că mort o să fii mult timp. — Proverbe scoțiene 

180. Nimic nu este mai scump decât ceea ce primești pe gratis. — Proverbe japoneze 

181. Prietenia e lucrul cel mai greu de explicat. Nu este ceva ce se poate învăța la școală. Dar 
dacă nu ai învățat ce înseamnă prietenia înseamnă că nu ai învățat nimic. – Muhammad Ali 

182. Fă ceva minunat! Oamenii ar putea imita gestul tău. — Albert Schweitzer 

183. Cel mai mare risc nu este să nu risti deloc... Într-o lume care se schimbă foarte repede, 
singura strategie care îți garantează eșecul, este neasumarea riscurilor. - Mark Zuckerberg 

184. Nu recunosc alt semn al superiorității decât bunătatea. – Ludwig van Beethoven 

185. Întoarce-ți fața către soare și umbrele vor rămâne în urma ta. – proverb din Noua Zeelandă 

186. Un vis nu devine realitate prin magie; este nevoie de sudoare, determinare și munca grea. - 
Colin Powell 

187. Dacă nu ești dipsus să riști neobișnuitul, va trebui să te mulțumești cu banalul. - Jim Rohn 

188. Atunci când ai încredere în tine nu ai nevoie să convingi pe nimeni de nimic. Atunci când eşti 
mulţumit de tine nu ai nevoie de aprobarea altora. Atunci când te accepţi aşa cum eşti, întreaga 
lume te va vedea şi te va accepta. - Laozi 

189. Cel ce n-are nici un merit invidiază întotdeauna meritele altora. — Francis Bacon 

190. Crede că poți și problema este rezolvată pe jumătate. — Theodore Roosevelt 

191. Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale. — Marcel Proust 

192. Nu este ciudat că vorbim cel mai puțin despre lucrurile la care ne gândim cel mai mult? — 
Charles Lindbergh 

193. Nu putem direcționa vântul, dar putem ajusta pânzele. – Autor necunoscut 

194. Putem spune totul despre viață în trei cuvinte: Merge mai departe.... — Robert Frost 

195. Fă primul lucru care nu suferă amânare! Al doilea se va desluşi pe parcurs. — Thomas 
Carlyle 

196. Cel mai important lucru e să vrei ceea ce poți. — André Maurois 

197. E mai bine să fii nefericit singur decât lângă cineva. — Marilyn Monroe 

 



198. Bucură-te de ce ești astăzi, nu condamna ce ai fost ieri și visează la ce poți fi mâine. — Neale 
Donald Walsch 

199. De ce îi este omului astăzi foame? De iubire și de sens. — Nicolae Steinhardt 

200. Nu există fericire de care să-ți amintești fără tristețe. — Octavian Paler 

201. Cuvintele sunt cu adevărat mijlocul de comunicare cel mai puțin eficient. Ele sunt cele mai 
expuse la intrepretări greșite și cel mai adesea prost înțelese. Neale Donald Walsch 

202. Nu judeca fiecare zi după recolată ce ai recolatat ci după semințele pe care le-ai plantat. — 
Robert Louis Stevenson 

203. Dacă tu crezi că eşti prea mic să faci o diferenţă, încearcă să dormi în cameră cu un ţânţar. — 
Dalai Lama XIV 

204. Oamenii se împart în două categorii: cei care caută sensul vieții fără să-l găsească și cei care 
l-au găsit fără să-l caute. — Emil Cioran 

205. Toate comorile pământului nu pot cumpăra o șansă pierdută. – Amanda Scott 

206. Ține-te departe de oamenii care încearcă să îți minimalizeze ambiția. Oamenii mici fac 
mereu acest lucru, dar cei cu adevărat măreți te fac să simți că și tu, la rândul tău poți fi măreț. – 
Mark Twain 

207. Un vapor este în siguranță în port, dar nu prentru asta sunt vapoarele. — William G.T. Shedd 

208. Viața este ceva ce faci când nu te poți duce la culcare. – Fran Lebowitz 

209. Viața este 10% ceea ce ți se întâmplă și 90% cum reacționezi la ce ți se întâmplă. — John C. 
Maxwell 

210. Dacă găsești un drum fără obstacole, probabil că drumul acela nu duce nicăieri. – J. F. 
Kennedy 

211. Oamenii sunt ca apa. Îşi găsesc singuri propriul nivel. — John C. Maxwell 

212. Viaţa este un trandafir: fiecare petală este o iluzie, iar fiecare spin e o realitate. — Alfred de 
Musset 

213. Dacă tu crezi că ești prea mic să faci o diferență, încearcă să dormi în camera cu un țânțar. — 
Dalăi Lama XIV 

214. Decât să te temi de moarte, mai bine te-ai teme de o viață nepotrivită. — Bertolt Brecht 

215. Toată lumea știe că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine cineva care nu știe 
acest lucru și le realizează. – Albert Einstein 

216. Ai mii de motive să eșuezi în viață, dar nici măcar o singură scuză. — Rudyard Kipling 

 



217. Cât de târziu ne învaţă viaţa să preţuim sentimentele la adevărata lor valoare... — Panait 
Istrati 

218. Viața e grea; mai ales dacă ești prost. — John Wayne 

219. Ce multe lucruri neașteptate au venit, ce multe lucruri așteptate nu s-au ivit niciodată! — 
Seneca 

220. Mergi în viaţă cu o licărire în ochi, cu un zâmbet pe faţă şi cu un scop măreţ în inimă. — 
William James 

221. Dacă vrei să dobândești puterea de a suporta viața, fii gata să accepți moartea. — Sigmund 
Freud 

222. Inițial a fost o lume a bărbaților. Apoi, a apărut Eva. – Richard Armour 

223. Începi salvarea lumii salvând câte o singură persoană. Orice altceva este romantism 
pompos sau politică. — Charles Bukowski 

224. Omul care pune o întrebare este prost pentru un moment. Omul care nu întreabă va fi prost 
toată viața. — Confucius 

225. Mințile luminate discută idei, mințile mediocre discută evenimente, iar mințile mici discută 
oamenii. — Eleanor Roosevelt 

226. Curăță-ți degetul înainte să arăți cu el spre petele mele. — Benjamin Franklin 

227. Ca să îndeplinești lucruri mărețe nu trebuie doar să acționezi, ci să visezi; nu doar să 
planifici, ci să crezi. – Anatole France 

228. Este o mare nenorocire să nu ai destulă înțelepciune pentru a vorbi frumos, și nici destulă 
judecată pentru a tăcea. — Jean de la Bruyere 

229. Cel mai bun mod de a te pregăti pentru viață e să începi să trăiești. — Elbert Hubbard 

230. Omul prețuiește întotdeauna mai mult ceea ce nu are. Sau pentru că n-are. Sau pentru că nu 
vrea să aibă. — Liviu Rebreanu 

231. De fiecare dată când e de făcut ceva greu, îl deleg celui mai leneș om, pentru că întotdeauna 
găsește o metodă rapidă de a face acel lucru. – Walter Chrysler 

232. Tragedia vieții constă în ceea ce moare într-un om în timp ce trăiește. — Albert Schweitzer 

233. Iubeşti viaţa? Atunci nu risipi ca un nesăbuit timpul, căci din timp este făcută viaţa! — 
Benjamin Franklin 

234. Viața nu este ce ai trăit, ci ce îți amintești că ai trăit și cum ți-o amintești pentru a o povesti. 
— Gabriel Garcia Marquez 

235. Viața este arta de a desena fără radieră. — John Gardner 

 



236. Viitorul. Perioada aceea în care afacerile noastre prosperă, prietenii ne sunt prieteni 
adevărați și fericirea ne este asigurată. – Ambrose Bierce 

237. Viaţa e frumoasă dacă îi dai voie să fie. — Charles Bukowski 

238. Nu regreta că îmbătrânești. Este un privilegiu pe care mulți nu îl au. — Martin Luther King 

239. Când o ușă a fericirii se închide, o alta se deschide; dar adesea ne uităm la ușa închisă și nu o 
vedem pe cea deschisă pentru noi. – Helen Keller 

240. Nici celui bolnav nu-i folosește un pat de aur, nici celui fără minte un noroc deosebit. — 
Arthur Schopenhauer 

241. Ce este teribil nu este moartea, ci vieţile pe care unii nu şi le trăiesc înainte de a muri. — 
Charles Bukowski 

242. Niciodată nu mergi mai departe ca atunci când nu știi încotro mergi. — Johann W. von 
Goethe 

243. Viața este o serie de schimbări naturale și spontane. Nu le rezista; asta creează numai 
durere. Lasă realitatea să fie realitate. Lasă lucrurile să curgă natural înainte în orice fel doresc. 
— Lao Tzu 

244. Trăiește fiecare zi ca și când viața abia atunci începe. — Johann W. von Goethe 

245. Viața are înțeles numai atunci când lupți. Triumful sau înfrângerea sunt în mâinile lui 
Dumnezeu. Haideți atunci să sărbătorim lupta! — Stevie Wonder 

246. Le sunt recunoscător tuturor celor care m-au refuzat în viață. Datorită lor am reușit pe cont 
propriu. — Albert Einstein 

247. Cred în noroc. Cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc. - Thomas Jefferson 

248. Te-ai născut cu aripi, de ce preferți să te târăști prin viață?- Rumi 

249. N-ar trebui să te temi de moarte, ci mai degrabă că n-ai început încă să trăieşti. — Marcus 
Aurelius 

250. Omul nu e făcut ca să se târască în noroi, ci ca să-şi deschidă aripile. — Victor Hugo 

251. Când crezi că ai găsit toate răspunsurile, vine viaţa şi schimbă toate întrebările. — Bob 
Marley 

252. În țara orbilor, cel cu un ochi este împărat. — Proverbe românești 

253. Norii plutesc în viața mea, dar nu pentru a aduce ploaia sau furtuna, ci pentru a da culoare 
cerului la apus. — Rabindranath Tagore 

254. Uneori şchiopătând, alteori târându-se pe brânci, viaţa merge înainte. — Zaharia Stancu 

255. Odată ce ai ales speranța, totul este posibil. - Cristopher Reeve 

 



256. Nu trăi ca să-ți fie simțită prezența, ci să-ți fie simțită absența. — Bob Marley 

257. Dacă îi permiţi, trecutul îţi va dirija viitorul. — Chuck Palahniuk 

258. Fiecare moment este o oportunitate de a-ți schimba viața, pentru că în orice moment poți 
să îți schimbi modul de a simți. – Rhonda Byrne 

259. Dacă citești asta... Felicitări, ești în viață. Dacă asta nu e ceva ce te face să zâmbești, atunci 
nu știu ce este. — Chad Sugg 

260. Cea mai bună răzbunare este succesul masiv. - Frank Sinatra 

261. Stări de spirit, asta trebuie dat altora; nu conţinuturi, nu sfaturi, nu învăţături. — 
Constantin Noica 

262. Vârsta nu e cea pe care o ai, ci aceea pe care o simţi. — Gabriel Garcia Marquez 

263. Nimeni în afară de noi înșine nu ne poate elibera mințile- Bob Marley 

264. Dacă ştii ce vrei, e imposibil să nu găseşti ceea ce cauţi. — Mihail Drumeș 

265. Uneori nu te poți vedea în mod clar până nu te vezi prin ochii celorlalți. - Ellen DeGeneres 

266. Linia dreaptă e drumul cel mai scurt între două puncte şi cel mai lung între două suflete. — 
Nicolae Iorga 

267. Atâta timp cât mai putem zâmbi, cauza nu e pierdută. — William Shakespeare 

268. Am învăţat că scurtăturile nu dau roade pe termen lung. — John C. Maxwell 

269. Oamenii mă întreabă: Care este cel mai bun rol pe care l-ai jucat vreodată? Următorul. - 
Kevin Kline 

270. Există doar trei lucruri pe care poți să le faci pentru o femeie: poți să o iubești, să suferi 
pentru ea sau să o transformi în literatură. – Henry Miller 

271. A trăi înseamnă a te vindeca şi a te reînnoi în fiecare zi, dar și a te regăsi şi a te recuceri. — 
Henri-Frédéric Amiel 

272. Unele virtuţi se văd doar în suferinţă, iar altele numai în prosperitate. — Joseph Addison 

273. Ceea ce devenim depinde în mare măsură de ce citim după ce toţi profesorii au terminat cu 
noi. — Thomas Carlyle 

274. Opiniile supraviețuiesc doar dacă ți se dă prilejul de a lupta pentru ele. — Thomas Mann 

275. Oamenii nu recurg la invective decât atunci când nu au dovezi. — Denis Diderot 

276. Nu da cu piciorul în cel nefericit, căci soarta este comună tuturor. — Menandru 

 



277. Dă tot ce ai mai bun în tine, întrucât totul din viaţa ta îţi aparţine numai ţie. — Ralph Waldo 
Emerson 

278. Orice prost știe. Scopul este să înțelegi. — Albert Einstein 

279. Nu permite ca opiniile celorlalți să devină realitatea ta. – Les Brown 

280. Suntem doar o rasă avansate de maimuțe pe o planetă mică a unei stele foarte obișnuite. 
Dar putem înțelege Universul. Asta ne face să fim speciali. — Stephen Hawking 

281. Viața nu poate fi înțeleasă decât dacă privim în urmă și nu poate fi trăită decât dacă privim 
înainte. — Søren Kierkegaard 

282. Mai bine o dragoste pierdută, decât una neavută. – Mircea Eliade 

283. Cine nu respectă viața, nu o merită. — Leonardo da Vinci 

284. Ceea ce se aseamănă este atras. – Jerry and Esther Hicks 

285. La început noi construim obiceiurile, apoi obiceiurile ne construiesc pe noi. — John Dryden 

286. Indiferent ce faci în viață, va fi nesemnificativ. Dar e foarte important să o faci. – Mahatma 
Gandhi 

287. Seriozitatea e singurul refugiu al celor limitați. — Oscar Wilde 

288. Posibilităţile sunt numeroase atunci când ne decidem să acţionăm, şi nu să reacţionăm. — 
George Bernard Shaw 

289. Lenea este mama a nouă invenții din zece. – Legea lui Murphy 

290. Posibilitatea ca un vis să se îndeplinească este cea care face ca viața să fie interesantă. — 
Paolo Coelho, Alchimistul 

291. Fericirea este ca un fluture, care, atunci când este urmărit, este întotdeauna la un pas de a fi 
prins, dar dacă stai liniștit, se poate așeza pe tine. - Nathaniel Hawthorne 

292. Istoria încă nu a cunoscut o persoană care să aibă o viaţă uşoară şi al cărei nume să merite a 
fi reţinut. — Theodore Roosevelt 

293. Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri. – Ralph 
Waldo Emerson 

294. Viața e mai tare decât mizeriile ei. — George Bacovia 

295. Distanța dintre nebunie și geniu este măsurată numai prin succes. - Bruce Feirstein 

296. Succesul nu constă în a nu face greșeli, ci în a nu face aceeași greșeală de două ori. - George 
Bernard Shaw 

297. Sunt vremuri în care nu poţi înainta decât mergând contra curentului. — Mircea Eliade 

 



298. Eficiența este atunci când faci lucrurile bine, eficacitatea este atunci când faci lucrurile care 
sunt bune. – Peter Drucker 

299. Recunoștința este o atitudine care ne conectează la o sursă a abundenței. Și cu cât ești mai 
recunoscător, cu atât ești mai aproape de creator, de arhitectul universului, de profunzimea ta 
spirituală. Este o lecție fenomenologică. – Bob Proctor 

300. Când vei ajunge să iubești viața, vei vedea frumusețea în toate lucrurile posibile. — Khalil 
Gibran 

301. Nu oricine ştie să tacă sau să plece când trebuie. — Anton Cehov 

302. Pentru fiecare lucru pe care l-ai ratat, ai câştigat altceva şi pentru fiecare lucru pe care îl 
câştigi pierzi ceva. — Ralph Waldo Emerson 

303. Dacă visezi acel ceva, îl poți realiza. – Walt Disney 

304. Omul are nevoie de un singur vis pentru a suporta realitatea. – Sigmund Freud 

305. Viața înseamnă a transforma constant în lumină și în flacără tot ceea ce suntem și tot ce 
întâlnim. — Friedrich Nietzsche 

306. Mergi în viaţă cu o licărire în ochi, cu un zâmbet pe faţă şi cu un scop măreţ în inimă. — 
William James 

307. Nu există un înţeles universal la care să ajungem cu toţii, nu există decât înţelesul pe care îl 
dăm noi vieţii noastre. — Anais Nin 

308. Nu avem voie să fim spectatori la ce ni se întâmplă. — Dan Puric 

309. Viața este foarte simplă, doar că noi insistăm să o facem complicată. — Confucius 

310. În momentul în care ne acceptăm limitele noi mergem dincolo de ele. — Albert Einstein 

311. Dacă un lucru nu este îndeajuns de important, chiar dacă șansele nu sunt de partea ta, tot ar 
trebui să îl faci. - Elon Musk 

312. Trebuie să ai curajul de a te accepta aşa cum eşti, chiar dacă pentru alţii eşti inacceptabil. - 
Paul Tillich 

313. Fiecare dintre noi vede în ceilalți ceea ce poartă în inimă. — Ralph Waldo Emerson 

314. Nu contează cât de încet mergi atâta timp cât nu te oprești. - Confucius 

315. Mulți dintre cei care eșuează o fac pentru că nu și-au dat seama cât de aproape au fost de 
succes înainte de a renunța. – Thomas Edison 

316. Puţini sunt cei care ajung pe ţărmul celălalt. Restul oamenilor aleargă încoace şi încolo pe 
acelaşi mal. — Buddha 

 



317. Hrănește-te cu gânduri mărețe, fiindcă nu vei ajunge niciodată mai departe de gândurile pe 
care le ai. – Benjamin Disraeli 

318. Înainte să vorbești, ascultă. Înainte să reacționezi, gândește. Înainte să cheltuiești, câștigă. 
Înainte să critici, așteaptă. Înainte să te rogi, iartă. Înainte să te-oprești, încearcă. — Ernest 
Hemingway 

319. Viața însăși este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încearcă s-o trăiești ca pe ceva magic. 
— Albert Einstein 

320. Ei spun întotdeauna că timpul schimbă lucururile, dar de fapt tu eşti cel care trebuie să le 
schimbe. - Andy Warhol 

321. Viața nu se privește pe gaura cheii. Se privește drept în ochi. — Tudor Mușatescu 

322. Viața e plăcută. Moartea e liniștită. Tranziția este problematică. — Isaac Asimov 

323. Adevărata călătorie a descoperirii înseamnă nu a căuta țărmuri noi, ci a vedea cu ochi noi. — 
Marcel Proust 

324. Lucrurile care par imposibile devin posibile dacă le privești dintr-o altă lumină. — Hannibal 

325. Am înţeles că un om poate avea totul neavând nimic şi nimic având totul. — Mihai Eminescu 

326. Valorezi atât cât te apreciezi. – F. Rabelais 

327. Caută ridicolul în toate lucrurile și îl vei găsi. – Jules Renard 

328. Dacă iubirea este răspunsul, puteți să repetați întrebarea? – Lily Tomlin 

329. Avem două urechi şi doar o gură, pentru a putea asculta de două ori mai mult decât putem 
vorbi. — Epictet 

330. Nu cunoaștem decât ceea ce îmblânzim. Iar oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. 
Cumpără lucruri gata făcute de la negustori. Și cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu 
mai au prieteni. – Antoine de Saint Exupery 

331. Adevăratul scop al vieții este cel de a evolua până ce ajungi la persoana care trebuie să fii. - 
Oprah Winfrey 

332. Cel ce e mulțumit nu poate fi niciodată distrus. — Lao Tse 

333. Viața nu poate merge înainte decât uitând multe. — Honoré de Balzac 

334. Nenorocirea pe care ţi-o faci singur doare cel mai mult. — Mihail Drumeș 

335. Eu nu sunt ceea ce mi se întâmplă, eu sunt ceea ce aleg să devin. – Carl Jung 

336. A te lupta cu tine însuţi este lupta cea mai grea. A te învinge pe tine însuţi este biruinţa cea 
mai frumoasă. — Gottfried Wilhelm von Leibniz 

 



337. Să pari slab atunci când ești puternic și puternic atunci când ești slab. – Sun Tzu 

338. Lumea așa cum am creat-o este un proces al gândirii noastre. Nu o putem schimba fără să 
ne schimbăm gândirea. — Albert Einstein 

339. Totul este posibil. Imposibilul cere doar mai mult timp. — Dan Brown 

340. Cu toate că nimeni nu se poate întoarce în timp pentru a construi un nou început, oricine 
poate începe de acum pentru a-și construi un sfârșit nou-nouț. - Carl Bard 

341. Atâta vreme cât se lasă purtat de curentul vieții, nimeni nu este lipsit de necazuri. — Carl 
Gustav Jung 

342. Va exista întotdeauna un mâine pentru a rezolva problemele care azi păreau să nu aibă 
soluţie. — Jose Saramago 

343. Asta este singurul moment pe care îl ai. — Osho 

344. Când puterea de iubire va depăși iubirea de putere, în lume va fi pace. – Jimi Hendrix 

345. Când încrederea există, vine şi fericirea. Iar atunci când eşti fericit şi te distrezi poţi să faci 
lucruri minunate. - Joe Namath 

346. Numai dacă te afli în cea mai adâncă vale poţi să-ţi dai seama cât de magnific este cel mai 
înalt munte. — Richard Nixon 

347. Ceea ce ne par a fi încercări amare sunt adesea binecuvântări deghizate. - Oscar Wilde 

348. Dacă treci prin iad, continuă să mergi. - Winston Churchill 

349. Trec o singură dată prin viață. Tocmai de aceea, orice lucru bun pe care îl pot face trebuie 
să-l fac acum... pentru că nu voi mai trece din nou pe aici. — Maica Tereza 

350. Ridurile ar trebui să arate doar locurile unde au fost zâmbete. — Mark Twain 

351. Trebuie să reţii că tot ceea ce se întâmplă înăuntrul tău este mult mai important decât ceea 
ce se întâmplă în exterior. — John C. Maxwell 

352. Fă trei preziceri corecte, consecutiv și vei fi considerat un expert. – Legea lui Murphy 

353. Orice viață de om începe de mai multe ori. — Tudor Arghezi 

354. Nu contează dacă ești pus la pământ. Esențial este să te ridici. - Vince Lombardi 

355. Cred că sensul vieţii îl ştie doar Dumnezeu. Noi nu putem decât să încercăm să influenţăm 
niţel ce ne-a dat el. Asta e important, să slujim viaţa. — Ștefan Iordache 

356. Eu singură nu pot schimba lumea, dar pot arunca o piatră în apă pentru a creea mai multe 
valuri. — Maica Tereza 

 



357. De îndată ce vei avea încredere în tine, vei şti exact cum îţi doreşti să trăieşti. - Johann 
Wolfgang von Goethe 

358. Orice poate mintea concepe, poate obține. – W. Clement Stone 

359. Tot ceea ce ne irită la alţii ne poate face să ne înţelegem pe noi înşine. — Carl Gustav Jung 

360. Dacă cineva n-a greșit niciodată, înseamnă că n-a încercat să facă nimic nou. — Albert 
Einstein 

361. Pentru nenorocirile noastre nu trebuie să învinuim pe nimeni altul decât pe noi. — Cesare 
Pavese 

362. Pe măsură ce mergi mai departe îți creezi propriul univers. – Winston Churchill 

363. Poartă-te în așa fel încât, dacă Universul ar fi să se ia după tine 24 de ore, să nu se ajungă la 
haos. — Immanuel Kant 

364. O viață în care faci greșeli nu este mai onorabilă, ci mai folositoare decât una în care nu faci 
nimic. — George Bernard Shaw 

365. Fă azi ce alții nu fac, ca să trăiești mâine cum alții nu pot. — Zig Ziglar 

366. Viața-i o glumă foarte serioasă. — Victor Hugo 

367. Schimbarea nu va veni dacă așteptam altă persoană sau așteptăm alte timpuri. Noi suntem 
cei pe care-i așteptam. Noi suntem schimbarea pe care o căutăm. — Barack Obama 

368. Raiul pe pământ este o alegere pe care trebuie să o faci, nu un loc pe care trebuie să-l 
găseşti. — Wayne Dyer 

369. Caută să ajungi un soare şi atunci are să te vadă toată lumea. — Feodor Dostoievski 

370. Unii oamenii sunta atât de săraci încât singurul lucru pe care îl au sunt banii. — autor 
necunoscut 

371. Ascultă, zâmbește, aprobă, apoi fă ce ai vrut să faci oricum. — Robert Downey-Jr. 

372. Mulți indivizi din societatea modernă sunt ca barcagii: trag la vâsle, dar stau cu spatele la 
viitor. – Henry Coandă 

373. Pentru mulţi oameni, propriile lor hotărâri sunt pricina nenorocirii lor. — Esop 

374. Nu luăm cu noi nicio avuţie. Ceea ce ne rămâne moştenire este numai ceea ce am dat. — 
Florin Piersic 

375. Omul devine ceea ce gândeşte. — Buddha 

376. Ce bucurie că viaţa n-are sens! Pot să îi dau eu unul... — Constantin Noica 

377. Întotdeauna fă ceea ce ți-e frică să faci. — Ralph Waldo Emerson 

 



378. Cei doi mari inamici ai fericirii sunt durerea și plictiseala. – Arthur Schopenhauer 

379. Cel ce îşi domină nervii domină cel mai rău duşman. — Confucius 

380. Omul e făcut să trăiască, și nu să se pregătească să trăiască. — Boris Pasternak 

381. În viaţă, cea mai mare plăcere este să faci ceea ce ţi se spune că nu poţi face. — Walter 
Bagehot 

382. O mare piedică în calea progresului e faptul că oamenii nu-i ascultă pe cei care vorbesc 
prudent, ci pe cei care vorbesc mai tare. — Arthur Schopenhauer 

383. Nu ești niciodată prea bătrân ca să-ți propui alt țel sau să visezi un nou vis. — C. S. Lewis 

384. Dacă vrei să duci o viață liniștită, ancorează-te de un scop, nu de oameni sau obiecte. — 
Albert Einstein 

385. Orice ne-am dori, trebuie să ne rugăm și să credem că vom obține. – Evanghelia după Matei 

386. Uneori viața îi desparte pe doi oameni doar pentru ca ei să înțeleagă cât de importanți sunt 
unul pentru celălalt. — Paulo Coelho 

387. Nimeni nu poate trăi fără prieteni, chiar dacă stăpânește toate bunurile lumii. – Aristotel 

388. Marea taină a existenţei nu constă în a trăi, ci în a şti pentru ce trăieşti. — Feodor 
Dostoievski 

389. La ce-ţi folosesc atâtea cunoştinţe dacă nu ştii cum să-ţi conduci inima? — Mihail Drumeș 

390. Ceea ce contează nu este ceea ce vei face, ci ceea ce faci chiar acum. — Napoleon Hill 

391. Nimic din ceea ce îmi e mie extern nu are putere asupra mea. – Walt Whitman 

392. Dacă ești deprimat, trăiești în trecut. Dacă ești nerăbdător, trăiești în viitor. Dacă ești 
împăcat, trăiești în prezent. — Lao Tse 

393. Sunt un om cu conştiinţa trează că trăim într-o lume foarte ciudată, un om care a crezut în 
iubire şi pe care viaţa nu l-a dezamăgit. — Iurie Darie 

394. Când dezbaterea este pierdută, calomnia devine unealta ratatului. — Socrate 

395. Când o uşă se închide, alta se deschide. Dar adesea ne uităm cu atâta jind la cea închisă, 
încât nu o vedem pe cea care tocmai s-a deschis. — Alexander Graham Bell 

396. Nimic nu este mai eficient și nimic nu costă mai ieftin ca prevenția. – Nicolae Opopol 

397. Nu te uita unde ai căzut, ci unde ai alunecat. — Proverbe africane 

398. Viața e ca mersul pe bicicletă: Ca să-ți menții echilibrul, trebuie să te miști în permanență. — 
Albert Einstein 

 



399. În loc să înjuri întunericul, mai bine aprinde o lumânare. — Benjamin Franklin 

400. Prieteni vechi mor, noi prieteni apar. E ca şi cu zilele. O zi veche trece, una noua soseşte. 
Lucrul important e să o faci să conteze: un prieten care contează, o zi care contează. — Dalai 
Lama 

401. Cu pumnul strâns nu poți da mâna cu cineva. — Indira Gandhi 

402. Răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine – Erasmus 

403. Cerul i-a dăruit omului, spre a-i recompensa toate greutăţile, trei lucruri: speranţa, visul şi 
zâmbetul... — Immanuel Kant 

404. Câteodată trebuie să urci foarte sus pentru a-ți da seama cât ești de mic. — Felix 
Baumgartner 

405. În pomul care nu dă roade nu aruncă nimeni cu pietre. — Proverbe românești 

406. Bucură-te de lucrurile mărunte deoarece, într-o zi ai putea să-ţi dai seama ca acestea au fost 
cu adevărat măreţe. - Robert Brault 

407. Ceea ce gura se deprinde să spună, inima se obișnuiește să creadă. — Charles Baudelaire 

408. Fericirea nu este o destinație. Este o metodă în viață. — Burton Hills 

409. A ști să taci e o virtute mai mare decât a ști să vorbești. — Sfântul Ambrozie 

410. Unele schimbări par negative la suprafață, dar curând vei realiza că a fost creat spațiu în 
viața ta astfel încât ceva nou să apară. — Eckhart Tolle 

411. Mințile luminate discută idei; mințile mediocre discută evenimente; mințile mici discută 
oamenii. - Eleanor Roosevelt 

412. Adevărata ignoranță nu este absența cunoașterii, ci refuzul de a o dobândi – Karl Popper 

413. Mulțumește-te cu ce este, dar caută mereu ceva mai bun. — Socrate 

414. A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger. – Nichita Stănescu 

415. Televizorul este gumă de mestecat pentru ochi. – Frank Lloyd Wright 

416. Sunt o parte din tot ceea ce am găsit în drumul meu. — Alfred Tennyson 

417. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. — Thomas Edison 

418. Există suficient în lume pentru nevoile omului, dar nu şi pentru lăcomia lui. — Mahatma 
Gandhi 

419. Mai bine să te consumi decât să ruginești. — Denis Diderot 

 



420. Trăiește fiecare zi ca și când ar fi ultima. Învață în fiecare zi ca și când ai trăi pentru 
totdeauna. - Mahatma Gandhi 

421. Pentru optimişti, viaţa nu este o problemă, ci o soluţie. — Marcel Pagnol 

422. Viață începe acolo un frică se termină. — Osho 

423. Un popor fără cultură, este un popor ușor de manipulat. – Immanuel Kant 

424. Dacă fiecare şi-ar vedea de treaba lui, lumea s-ar învârti mult mai repede decât se învârte. — 
Lewis Carroll 

425. Trăinicia fericirii tale atârnă de chipul cum îți vei înțelege și construi viața. — Alexandru 
Vlahuță 

426. Trăieşte o viaţă onorabilă. La bătrânețe vei putea să te bucuri a două oară de ea. — Dalai 
Lama 

427. Trăiești doar odată, dar dacă o faci corect odată este de ajuns. — Mae West 

428. Sunt un om viu. Nimic din ce-i omenesc nu mi-e străin. — Nichita Stănescu 

429. Nu poți trăi o zi perfectă fără să faci ceva pentru cineva care nu te va putea răsplăti 
niciodată. – John Wooden 

430. Niciodată nu este prea târziu să fii ceea ce ai fi putut să fii. — George Eliot 

431. Îmi amintesc trecutul și anticipez viitorul, dar trăiesc în prezent. — Henry David Thoreau 

432. Cărțile mele sunt ca apa. Cărțile marilor genii sunt ca vinul. Din fericire toată lumea bea 
apă. – Mark Twain 

433. Prima cerinţă în viaţă este să ştii să te foloseşti de orice ocazie. A doua este să ştii când 
trebuie s-o laşi să treacă. — Benjamin Disraeli 

434. Pot rezuma în două cuvinte tot ce am învățat despre viață: merge înainte. – Robert Frost 

435. Nu putem schimba viaţa! Noi putem schimba doar modul în care trăim viaţa. Orice moment 
este cel mai bun moment şi orice loc este cel mai bun loc. - Tishan 

436. Pierdem trei sferturi din noi înșine în încercarea de a fi ca alți oameni. – Arthur 
Schopenhauer 

437. Omul strică lucrurile mult mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea. — Mahatma Gandhi 

438. Nu regret nimic. Nu mi-aș fi trăit viața așa cum am făcut-o dacă mi-aș fi făcut griji despre ce 
va spune lumea. — Ingrid Bergman 

439. Ocupă locul ce ţi se cuvine, ca să nu fii nevoit să te ridici. — Miguel de Cervantes 

 



440. Cât este de minunat că nimeni nu trebuie să mai aștepte nici măcar un singur moment 
pentru a începe să îmbunătățească lumea. – Anne Frank 

441. Cuvintele sunt precum frunzele. Acolo unde ele abundă, arareori mai găsești și roade 
împrejur. – Alexander Pope 

442. Nu pierde din vedere ce şi cine eşti şi fă totdeauna numai ceea ce se potriveşte cu 
personalitatea ta. — Ioan Slavici 

443. Oricine renunţă să înveţe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să 
înveţe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viaţă este să-ţi păstrezi propria minte tânără. — 
Henry Ford 

444. Cele mai bune și mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse. Trebuie să le 
simți cu inima. - Helen Keller 

445. Câte lucruri am pierdut din teama de a nu pierde! — Paulo Coelho 

446. Oricât de frumos ar răsări soarele, la capăt de zi tot va trebui să apună. — Heinrich Heine 

447. Oamenii te judecă şi te condamnă pentru ceea ce alţii le-au făcut lor. — Lucian Pintilie 

448. Succes? Nu știu ce înseamnă acest cuvânt. Sunt fericit. Dar succesul, este văzut în ochii 
fiecăruia altfel. Pentru mine, succesul înseamnă pace interioară. Asta înseamnă o zi bună pentru 
mine. - Denzel Washington 

449. Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul, iar câmpul de bătălie sunt eu. — Feodor Dostoievski 

450. Dacă acțiunile tale îi inspiră pe ceilalți să viseze mai mult, să învețe mai mult, să facă mai 
mult și să devină mai mult, atunci ești cu adevărat un lider. - John Quincy Adams 

451. Tot ceea ce suntem este un rezultat a ceea ce ne-am gândit. – Buddha 

452. Singurul mod de a realiza lucruri minunate e să iubești ceea ce faci. — Steve Jobs 

453. Trebuie să-ți dorești să fii puternic. Altfel, nu vei ajunge niciodată așa. – Friedrich Nietzsche 

454. Limpede nu vezi decât cu inima, ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor. –Antoine de 
Saint Exupery 

455. Pe lume există o mulţime de lucruri de neînţeles, chiar şi pentru mintea cea mai 
cuprinzătoare. — Nikolai Gogol 

456. Nu vei zări niciodată un curcubeu dacă te uiţi întotdeauna în jos. - Charlie Chaplin 

457. Vrei să trăiești cum se cuvine? Învață mai întâi să mori. — Confucius 

458. Modul în care ne petrecem zilele este, bineînțeles, modul în care ne petrecem viețile. — 
Annie Dillard 

 



459. Experiența nu e ceea ce i se întâmplă unui om, ci ceea ce face acel om cu ce i se întâmplă. — 
Aldous Huxley 

460. Câte vieţi sunt într-o viaţă, câţi oameni sunt într-un singur om! — Giovanni Papini 

461. Mă bucur când plouă, pentru că și dacă nu m-aș bucura, tot plouă. – Anonim 

462. E la fel de periculos să-i dai unuia ce şi-a ieşit din minţi o sabie, ca şi unui ticălos puterea. — 
Euripide 

463. De la sublim la ridicol nu este decât un pas. — Napoleon Bonaparte 

464. Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra poate fi considerat inventatorul 
civilizației. – Sigmund Freud 

465. O persoană este ceea ce ea gândește toată ziua. – Ralph Waldo Emerson 

466. Găsește curajul de a-ți urma inima și intuiția. Cumva ele știu deja ceea ce îți dorești cu 
adevărat să devii. - Restul este pe plan secund. Steve Jobs 

467. Adesea ne imaginăm că lucrurile sunt imposibile pentru a ne scuza față de noi înșine. — 
François de La Rochefoucauld 

468. E bine să-ți urmezi propriul drum, dar numai dacă e un drum care urcă. — André Gide 

469. Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. — Constantin 
Brâncuși 

470. Învață din ieri, trăiește pentru astăzi și spera pentru ziua de mâine. Cel mai important lucru 
este să nu încetezi niciodată să te întrebi. - Albert Einstein 

471. Nu putem schimba viața! Noi putem schimba doar modul în care trăim viața. Orice moment 
este cel mai bun moment și orice loc este cel mai bun loc. — Tishan 

472. Există oameni care cred că cunosc bine pasărea doar pentru că au văzut oul din care a ieșit. 
— Heinrich Heine 

473. Dușmanul cel mai mare se găsește în mine însumi. — Molière 

474. Dacă lucrurile merg rău, nu merge în direcția lor. — Roger Babson 

475. Toţi avem în noi o neştiută rezervă de energie care izbucneşte când viaţa ne pune la 
încercare. — Isabel Allende 

476. Dacă suntem în direcția bună, trebuie doar să mergem înainte. — Proverbe budiste 

477. Sunt două feluri de a-ți trăi viața. Unul: de a crede că nu există miracole. Altul: de a crede ca 
totul e un miracol. — Albert Einstein 

478. Chiar dacă un milion de oameni cred într-o prostie, tot o prostie rămâne. – Legea lui Murphy 

 



479. Fiecare experiență de viață, fiecare lecție pe care o învăț este cheia spre viitorul meu. — 
Clark Gable 

480. Mintea divină este singura realitate. – Charles Fillmore 

481. Dacă fericirea ta depinde de ceva ce face altcineva, atunci chiar ai o problemă. – Richard 
Bach 

482. % din arta de a trăi constă în a te înțelege cu cei pe care nu-i poți suferi. — Samuel Goldwyn 

483. Când vezi că ai aceeași părere cu majoritatea, este bine să mai reflectezi o dată. – Mark 
Twain 

484. Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce eşti pentru ceea 
ce ai putea deveni. — Charles Dickens 

485. Ceea ce contează cu adevărat este ceea ce crezi. — Dan Brown 

486. Cineva stă la umbra astăzi fiindcă altcineva a plantat un copac cu mult timp în urmă. - 
Warren Buffett 

487. Prețuiește-ți viziunile și visurile ca și cum ar fi copiii tăi, copiii sufletului tău și amprenta 
vibrațională a realizărilor tale ulterioare. – Napoleon Hill 

488. Fă primul pas cu încredere. Nu trebuie să vezi întreaga scară. Pur şi simplu păşeşte. — 
Martin Luther 

489. Ceea ce nu trăim la timp nu mai trăim niciodată. — Octavian Paler 

490. În momentul în care te mulțumești cu mai puțin decât meriți, vei primi chiar mai puțin decât 
atât. – Maureen Dowd 

491. Toți oamenii vor să trăiască mult, dar nimeni nu vrea să fie bătrân. — Jonathan Swift 

492. Construiește-ți propriile tale visuri sau altcineva te va angaja ca să le construiești pe ale 
sale. — Farrah Gray 

493. Pentru a trăi viaţa care ţi-a fost dată, eşti dator să o meriţi atât ca om, cât şi ca neam în 
fiecare clipă. — Mihai Viteazul 

494. Atunci când faci un lucru bine din prima încercare, necazul este că nimeni nu apreciază cât 
de dificil a fost. – Legea lui Murphy 

495. Oamenii văd doar ceea ce sunt pregătiți să vadă. — Ralph Waldo Emerson 

496. Glumind putem spune orice, chiar și adevărul. – Sigmund Freud 

497. Când te despart zece pași de victorie, dacă faci nouă ai pierdut. — Paulo Coelho 

498. Poți să trăiești o sută de ani, dacă renunți la toate acele lucruri care te fac să îți dorești să 
trăiești atât. – Woody Allen 

 



499. Ne irosim trei sferturi din viață încercând să semănăm cu alții. — Arthur Schopenhauer 

500. Niciodată nu eșuezi pînă nu te oprești din a încerca. — Albert Einstein 

501. Nimeni în afară de noi înşine nu ne poate elibera minţile. - Bob Marley 

502. Un om care îndrăzneşte să risipească o oră din timpul său nu a descoperit valoarea vieţii. — 
Charles Darwin 

503. Nimeni nu se împiedică stând întins în pat. — Proverbe japoneze 

504. Un om de succes este cel care poate pune o bază solidă cu cărămizi pe care alții le-au 
aruncat în el. - David Brinkley 

505. Să ştim să murim şi să înviem în fiecare zi... — Arsenie Papacioc 

506. Sunt recunoscător tuturor celor care mi-au spus NU. Din cauza lor m-am descurcat singur. – 
Albert Einstein 

507. Am învățat că viața îți poate fi schimbată în câteva ore de către oameni care nici nu te 
cunosc. — Octavian Paler 

508. Copilăria... Cadoul pe care ni-l face viața pentru ce vom avea de îndurat. — Horațiu Mălăele 

509. Orice vrei să creezi în viața ta, trebuie mai întâi să creezi în imaginația ta. – Tycho Photiou 

510. Multe sunt lucrurile pe care nu îndrăznesc să le spună oamenii cu haine rupte. — Iuvenal 

511. Omul nu este propriul lui prezent. El este propriul său viitor. — Constantin Noica 

512. Nimeni nu te poate face să suferi fără permisiunea ta! – Eleanor Roosevelt 

513. Fericirea este ca o minge: alergăm duăa ea și cum am prins-o îi dăm cu piciorul. – Duisseux 

514. Vieţile noastre se încheie în ziua în care rămânem tăcuţi în privinţa lucrurilor care contează. 
— Martin Luther King 

515. Lumea nu-ți poate dărui ceea ce nu primește de la tine. — Friedrich von Schiller 

516. Mă înfuriam că nu am cu ce mă încălța, dar am întâlnit un om care nu avea picioare. — 
Proverbe chinezești 

517. Există cel puţin un colţ al acestui univers pe care-l poţi, cu siguranţă, face mai bun; acel colţ 
eşti tu. — Aldous Huxley 

518. Începe să faci tot ceea ce poți face sau visezi că poți face. Curajul conține geniu, putere și 
magie. — Johann W. von Goethe 

519. A pricepe este mai important decât a ști. — Alexandru Ioan Cuza 

520. Să nu te cerți cu oamenii mai mult decât cu tine însuți. — Lucian Blaga 

 



521. Nu există nici plante rele, nici oameni răi. Există doar proşti cultivatori. — Victor Hugo 

522. Omul este înțelept, deștept și priceput în tot ce-i privește pe alții, dar nu pe sine. — Nikolai 
Gogol 

523. Iubirea de sine este începutul unei povești de dragoste care va dura o viață întreagă. - Oscar 
Wilde 

524. Primul principiu în viață: să nu te dai bătut în faţa oamenilor sau a întâmplărilor. — Marie 
Curie 

525. Să nu râzi, să nu plângi, să nu urăşti, ci doar să înţelegi. — Baruch Spinoza 

526. Multe dintre eșecurile vieții aparțin unor oameni care nu au realizat cât de aproape sunt de 
succes atunci când renunță. - Thomas Edison 

527. Succesul este atins cel mai adesea de cei care nu știu că eșecul este inevitabil. - Coco 
Channel 

528. Cea mai mare plăcere în viață este să faci ceea ce alții spun că nu ai voie. — Walter Bagehot 

529. Paharul nu mi-e mare, dar beau din paharul meu. — Alfred de Musset 

530. Oamenii eficienți sunt cei mai mari leneși, dar sunt niște leneși inteligenți. – David Dunham 

531. Acesta e omul, domnilor. Rezistă la multe, dar câteodată îl doboară golul din jur. — 
Octavian Paler 

532. Nici un om n-a ajuns mare imitându-i pe ceilalți. — Samuel Johnson 

533. Găsește puteri noi chiar în slăbiciunea ta! Soarta-ți lasă întotdeauna o portiță în momente 
de cumpănă. — Miguel de Cervantes 

534. Viața este un spital în care fiecare pacient este obsedat de dorința de a schimba patul. — 
Charles Baudelaire 

535. Imposibilul poate fi împărțit oricând în posibilități. – Autor necunoscut 

536. Nu poţi accepta să te târăşti, când simţi chemarea înălţimii. — Helen Keller 

537. După joc, și regele și pionul merg în aceeași cutie. — Proverbe italiene 

538. Nu mă întorc niciodată la ziua de ieri pentru că eram o persoană diferită atunci. — Lewis 
Carroll 

539. În dicţionarul meu, cuvântul imposibil nu există. — Napoleon Bonaparte 

540. Fericirea adevărată n-o are și nu poate s-o aibă decât acela care o dă. — Alexandru Vlahuță 

541. Viaţa poate fi trăită oriunde. Decorul nu are nicio importanţă, esenţială este intensitatea. — 
Cezar Petrescu 

 



542. Dacă iubești viața, și viața te va iubi pe tine. — Arthur Rubinstein 

543. Nu putem judeca viața celorlalți pentru că fiecare își cunoaște propria durere și renunțare. 
— Paulo Coelho 

544. Ce gândim, ce ştim sau ce credem este de mică importanţă. Singurul lucru care contează 
este ce facem... — John Ruskin 

545. În viață nu e suficient că ai ales drumul cel bun. Dacă nu mergi repede înainte, te calcă în 
picioare cei care vin din urmă. — Will Rogers 

546. Cei mai frumoși ani din viață sunt anii ce vor veni. — Victor Hugo 

547. Unii se cred perfecţi doar pentru că sunt mai puţin exigenţi cu ei înşişi. — Hermann Hesse 

548. Este o combinație între gând și iubire aceea care formează incredibila forță a legii atracției. 
– Charles Hammel 

549. Uneori ai succes...iar alteori înveți. – Robert Kiyosaki 

550. Teoretic, orice lucru este imposibil până în momentul în care este înfăptuit. — Robert 
Heinlein 

551. În viață nu trebuie să te regăsești. În viață trebuie să te construiești. — George Bernard 
Shaw 

552. N-am cerut vieții nimic. Tot ce am avut, i-am smuls. Și tot ce n-am avut, mi-a furat. — 
Alphonse de Lamartine 

553. Nu am dat greş. Pur şi simplu am descoperit 10.000 de idei care nu funcţionează. — Thomas 
Edison 

554. Viața este copilăria nemuririi noastre. — Johann W. von Goethe 

555. Procrastinarea este arta de a ține pasul cu ziua de ieri. – Don Marquis 

556. Gândim prea mult și simțim prea puțin. — Charlie Chaplin 

557. La răscruce de viaţă nu există indicatoare. — Charlie Chaplin 

558. Suntem mereu pregătiți să trăim dar de fapt nu trăim niciodată. – Ralph Waldo Emerson 

559. În ziua de azi, să nu apari la televizor e o dovadă de eleganță. — Umberto Eco 

560. Dacă poți să iei pe cineva de mână, să-l îmbrățișezi sau doar să-l bați pe umăr... Bucură-te, 
niciodată nu te vei simți singur. — Octavian Paler 

561. Multe din lucrurile pe care le vei face vor fi nesemnificative, însă este foarte important să le 
faci. — Mahatma Gandhi 

562. Sapă fântâna înainte de a-ți fi sete. — Proverbe chinezești 

 



563. O viață nefolositoare e o moarte timpurie. — Johann W. von Goethe 

564. Prezentul să-l trăiești cu învățăturile din trecut și cu visurile din viitor. — Paulo Coelho 

565. Fă ce poți, cu ce ai, oriunde ai fi. — Franklin Delano Roosevelt 

566. Pentru ce trăim, dacă nu să ne facem viața mai bună unii altora? — George Eliot 

567. Fiecare copil este un artist. Problema este cum să rămână un artist şi după ce va creşte. — 
Pablo Picasso 

568. Cele mai importante două zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și ziua în care ai aflat 
de ce. - Mark Twain 

569. Fie că tu crezi că poți sau nu poți, ai dreptate în ambele cazuri. – Henry Ford 

570. Cel mai bine şi-a folosit viaţa cel care s-a bucurat cel mai mult de ea. — Samuel Butler 

571. Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viața. – Horațiu Mălăele 

572. Viața este foarte simplă, doar că noi insistăm să o facem complicată. — Confucius 

573. Trebuie să ştii cum să accepţi un refuz şi cum să refuzi o acceptare. — Ray Bradbury 

574. În viață, cel mai important lucru nu e unde te afli, ci în ce direcție mergi. — Oliver Holmes 

575. Este mai bine să lăsăm viața să vorbească despre noi în locul cuvintelor. — Mahatma Gandhi 

576. Educația este cea mai puternică armă ce o putem folosi pentru a schimba lumea. — Nelson 
Mandela 

577. Când câştigăm, să nu ne facem iluzii. Când pierdem, să nu ne pară rău. — Marcus Aurelius 

578. Nu te uita în urmă, ci priveşte cu curaj tot ce ți-a hărăzit soarta. — Rabindranath Tagore 

579. Fiecare om trebuie să-şi inventeze propriul drum. — Jean-Paul Sartre 

580. Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul să le urmăm. - Walt Disney 

581. Fiecare om este un mister și o taină. — Charles Dickens 

582. Tot ce îți poți imagina este real. - Pablo Picasso 

583. Nu vei fi niciodată fericit dacă vei continua să cauţi ce este fericirea. Nu vei trăi niciodată 
dacă vei căuta sensul vieţii. — Albert Camus 

584. Nimic nu se construiește pe piatră, totul se construiește pe nisip. Dar trebuie să construim 
ca și când nisipul ar fi piatră. — Jorge Luis Borges 

585. Orice progres se petrece dincolo de zona de confort. - Michael John Bobak 

 



586. Joacă cinstit, așteaptă-te ca alții să joace murdar și nu-i lăsa să te tragă în noroi. — Richard 
Branson 

587. Drumurile sunt făcute pentru călătorii, nu pentru a ajunge la destinații. — Buddha 

588. Viaţa nu este altceva decât miracolul continuu de a exista. — Rabindranath Tagore 

589. Am învățat tăcerea de la cei vorbăreți, toleranța de la cei intoleranți și bunătatea de la cei 
răi. — Khalil Gibran 

590. Viața unui om este un șir nesfârșit de erori. — Marin Preda 

591. A fura idei de la cineva, este plagiat. A le fura de la mai mulți, este cercetare. – Legea lui 
Murphy 

592. Cea mai înverșunată luptă este cu tine însuți; te afli în ambele tabere. — Voltaire 

593. Fiecare are vârsta pe care o simte. — Jerome K. Jerome 

594. Nu ne tragem din maimuță, dar ne îndreptăm cu pași repezi spre asta. — Arsenie Boca 

595. Viața însăși este cea mai bună poveste. — Hans Christian Andersen 

596. Viața este o tragedie când este privită în prim-plan și o comedie când o privești în plan larg. 
– Charlie Chaplin 

597. Îndoieşte-te de toate. Găseşte-ţi propria lumină. — Buddha 

598. Educația formală îți va asigura existența. Autoeducația îți va asigura o avere. — Jim Rohn 

599. Ceea ce dau paragrafele scrise cu litere mari este anulat de paragrafele scrise cu litere mici. 
– Legea lui Murphy 

600. Eu am să plec, dar n-am să mor niciodată. — Sergiu Nicolaescu 

601. Nu trebuie să-ți fie frică de nimic în viață. Trebuie doar să înțelegi. — Marie Curie 

602. În această lume, nimic nu este sigur în afară de moarte şi impozite. — Benjamin Franklin 

603. Viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul trebuie să continui să mergi 
inainte. – Albert Einstein 

604. Când un om ți se pare aspru, gândește-te întotdeauna că o cetate întărită nu e neapărat o 
cetate inamică. — Nicolae Iorga 

605. Cei mai mulți oameni nu se maturizează, ci doar cresc. – Leo Rosten 

606. Toată viața ne străduim să micșorăm distanța dintre ceea ce suntem și ceea ce văd în noi 
oamenii care ne iubesc. — Octavian Paler 

607. În viață nu primești niciodată ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. – Thomas Edison 

 



608. Ceea ce nu trăim la timp, nu trăim niciodată. – Octavian Paler 

609. Vor exista mereu oameni care te vor răni, așa că trebuie să-ți păstrezi încrederea și doar să 
ai mai multă grijă în cine ai încredere și a doua oară. – Gabriel Garcia Marquez 

610. Începe acolo unde ești. Folosește-te de ceea ce ai. Fa tot ce poți. - Arthur Ashe 

611. Mai bine să trăiești cu regrete, decât cu remușcări. — Jules Renard 

612. Cea mai bună parte din viaţa unui om sunt micile sale fapte uitate, de dragoste şi bunătate. 
— William Wordsworth 

613. Cel mai important lucru este să știi cum să iei lucrurile ușor. — Michael Faraday 

614. Niciodată să nu distrugi cu cuvintele ceea ce ai creat cu liniştea. — Charles Bukowski 

615. Nu vedem lucrurile așa cum sunt ele, ci așa cum suntem noi. — Anais Nin 

616. Unii trăiesc fără nici un ideal, fără nici o țintă. Trec prin lume ca niște fire de paie pe un râu. 
Nu merg ei, ci curentul îi duce. — Seneca 

617. Pe cei tari îi încântă sarcina grea. — Ioan Slavici 

618. Nu-ți pierde timpul bătând într-un perete sperând că îl vei transforma într-o ușă. — Coco 
Chanel 

619. Caută mai bine să te învingi pe tine decât soarta şi să-ţi schimbi mai degrabă dorinţele decât 
ordinea lumii. — René Descartes 

620. Nimic nu valorează mai mult decât ziua de azi. – Goethe 

621. Oamenii sunt ridicoli doar atunci când vor să pară ceea ce nu sunt. — Giacomo Leopardi 

622. Fiecare clipă a vieții este un pas către moarte. — Pierre Corneille 

623. Trăiește ca și cum ai muri mâine. Învață ca și cum ai trăi veșnic. — Mahatma Gandhi 

624. Profesiunea ta nu este cea care-ţi aduce salariul lunar. Profesiunea ta este ceea ce ai de 
făcut pe pământ. — Vincent van Gogh 

625. Ceea ce auzi e o opinie, nu adevărul. Ceea ce vezi e o perspectivă, nu realitatea. — Marcus 
Aurelius 

626. Acolo unde ești se află lumea întreagă. — William Shakespeare 

627. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal: curajul de a continua este ceea ce contează. — 
Winston Churchill 

628. Gândeşte ca o regină. Unei regine nu îi este teamă că va greşi. Eşecul nu este decât o treaptă 
către măreţie. - Oprah 

 



629. Șarpele care nu-și poate arunca pielea trebuie să moară. La fel și mințile care sunt 
împiedicate să-și schimbe opiniile încetează să mai fie minți. — Friedrich Nietzsche 

630. Lasă-te furat, întâlneşte fericirea, găseşte soarele din gândurile tale! — Marcel Proust 

631. Durerea este inevitabilă. Suferința este opțională. — Haruki Murakami 

632. E cam greu să fii eficient, fără să fi un pic nepoliticos. – Elbert Hubbard 

633. Atâta timp cât nu-ți pasă unde ești, nu te poți rătăci. – Legile lui Murphy 

634. În viaţă, joacă teatru numai cei care n-au niciun rol. — Tudor Mușatescu 

635. Să avem seninătatea de a accepta ceea ce nu poate fi schimbat, curajul de a schimba ceea ce 
poate fi schimbat şi, mai ales, înţelepciunea de a deosebi între cele două posibilități. — Marcus 
Aurelius 

636. Orice îți poți imagina este real. — Pablo Picasso 

637. E mare lucru să știi să-ți trăiești viața. Majoritatea oamenilor doar există. — Oscar Wilde 

638. Atașează-te de cei care te pot face mai bun și primește-i pe cei care, la rândul tău, îi poți face 
mai buni. — Seneca 

639. Când pierzi, ai grijă să nu pierzi lecția. — Dalai Lama 

640. Niciodată să nu o iei pe un drum cunoscut pentru că el te va conduce numai pe unde au fost 
alții. — Alexander Graham Bell 

641. Menirea vieţii tale e să te cauţi pe tine însuţi. — Mihai Eminescu 

642. Cu toții murim. Scopul nu e să trăim veșnic, ci să lăsăm în urmă ceva nemuritor. — Chuck 
Palahniuk 

643. Viaţa este darul lui Dumnezeu pentru noi. Modul în care o trăim este darul pe care noi îl 
facem lui Dumnezeu. — Michelangelo Buonarroti 

644. Continuă să-ți spui că lucrurile vor merge rău și ai șanse mari să devii un profet. – Isaac 
Singer 

645. Nimic nu este mai inutil decât să faci în mod eficient ceea ce nu ar trebui făcut deloc. – 
Anonim 

646. Durerea este temporară. Abandonul durează o veșnicie. — Lance Armstrong 

647. Fiecare trebuie să-și trăiască propria viață și să plătească propriul preț. — Oscar Wilde 

648. Fă ce vrei, dar înainte pune-te în rândul celor care ştiu ce vreau. — Friedrich Nietzsche 

649. Ceea ce radiezi în interiorul tău gândurile tale, sentimentele, imaginile mentale și cuvintele 
le atrăgi în viața ta. – Catherine Ponder 

 



650. Regret că m-am născut într-o lume care mă silește să aleg între a fi călău și a fi victimă. — 
Boris Vian 

651. Odată ce vei începe să te simți diferit în legătură cu ceea ce deja ai, vei începe să atragi mai 
multe lucruri bune în viața ta, lucruri față de care să fii recinoscător. – Joe Vitale 

652. De multe ori este nevoie de mai mult curaj să faci ceea ce este bine decât frica de a face ceea 
ce este greșit. - Abraham Lincoln 

653. Există două tipuri de oameni care îți vor spune că nu poți face o diferență în această lume. 
Cei care se tem să încerce și cei care se tem că vei reuși. - Ray Goforth 

654. Când vei fi mulţumit să fii pur şi simplu tu însuţi şi să nu te compari cu ceilalţi, toţi te vor 
respecta. — Lao Tse 

655. Fii fericit pentru acest moment. Acest moment este viaţa ta. — Omar Khayyam 

656. Stejarul crește numai unde-i pământul bun, buruienile cresc pretutindeni. — Mihai 
Eminescu 

657. Întoarce mereu fața spre soare și nu vei vedea niciodată umbrele. - Helen Keller 

658. Trăieşte ca şi cum ai muri mâine. Învaţă ca şi cum ai trăi veşnic. - Mahatma Gandhi 

659. Sensul vieții este să îi dai sens. – Mircea Eliade 

660. Orice progres al omului constă în a descoperi, una după alta, că întrebările lui n-au sens. — 
Antoine de Saint-Exupery 

661. Depărtarea e ca vântul: stinge focurile mici şi le înteţeşte pe cele mari. — Thomas Mann 

662. După ce am descoperit că viața nu are nici un sens, nu ne rămâne altceva decât să-i găsim un 
sens. — Lucian Blaga 

663. Superstiţia este religia minţilor slabe. — Edmund Burke 

664. Atașează-te de cei care te pot face mai bun și primește-i pe cei care, la rândul tău, îi poți face 
mai buni. – Seneca 

665. Ce ar fi viața dacă nu am avea curajul să riscăm ceva? — Vincent van Gogh 

666. Fiecare om trebuie să-şi inventeze propriul drum. — Jean-Paul Sartre 

667. Sufletul nu cunoaşte situaţii de viaţă fără ieşire. — Marcel Proust 

668. Dacă vrei ca un lucru să fie făcut bine, fă-l tu. — Napoleon Bonaparte 

669. Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu ştii când se întoarce şi te loveşte 
în cap. — Robert Frost 

 



670. Ți se întâmplă uneori să nu găsești niciun răspuns la o argumentație, deși nu ai fost deloc 
convins. — Voltaire 

671. Dacă nu poți zbura atunci aleargă, dacă nu poți alerga atunci mergi, dacă nu poți merge 
atunci târăște-te, dar orice ai face trebuie să te miști tot înainte.Martin Luther King Jr. 

672. De ce mi-ar păsa de ceea ce spun ceilalţi despre mine? Sunt cine sunt şi ştiu exact ce-mi 
doresc. - Avril Lavigne 

673. Multe lucruri nu le vedem fiindcă le privim prea de aproape. — Lucian Blaga 

674. Dacă nu înveți cât ești tânăr, îți vei petrece restul zilelor plângându-te de eșecuri. — 
Proverbe chinezești 

675. Alege bătălii destul de mari ca să conteze și destul de mici ca să le poți câștiga. — Jonathan 
Kozol 

676. Pentru a fi de neînlocuit trebuie să fii diferit. — Coco Chanel 

677. Nu eşti răspunzător pentru că te naşti. Dar eşti direct răspunzător pentru ce trăieşti. — 
Tudor Mușatescu 

678. E de mare cinste omul care știe să tacă. — Proverbe egiptene 

679. Puterea de a fi tu însuţi într-o lume care încearcă în permanenţă să te schimbe este una 
dintre cele mai mari realizări din viaţa ta. - Ralph Waldo Emerson 

680. Dacă aștepți momentul potrivit, te întrec alții, care nu îl așteaptă. — Woody Allen 

681. Gândiți critic și nu memorați doar ceea ce vor alții să gândiți. – N.D. Walsch 

682. Oriunde te îndrepţi, fă-o din toată inima. — Confucius 

683. Pentru orice rău există două leacuri: timpul și tăcerea. — Alexandre Dumas 

684. Viața este un joc cu bumeranguri. Gândurile, cuvintele și faptele noastre se întorc la noi, 
mai devreme sau mai târziu, cu acuratețe năucitoare. — Neale Donald Walsch 

685. Schimbarea nu va veni dacă așteptam o altă persoană sau un alt timp. Noi suntem cei pe 
care i-am așteptat. Noi suntem schimbarea pe care o căutăm. - Barack Obama 

686. Tot ce e bun: ori e imoral, ori este ilegal, ori îngrașă. – Legea lui Murphy 

687. Atrag în viața mea orice lucru asupra căruia îmi îndrept atenția, energia și focusul, fie că 
este pozitiv sau negativ. – Michael Losier 

688. Persoana care ştie ce e viaţa priveşte dificultăţile ca pe nişte oportunităţi. — Norman 
Vincent Peale 

689. Adevărul e că știm mereu ce trebuie să facem. Mai greu este să facem. — Herbert Norman 
Schwarzkopf 

 



690. Nu e important de unde începi, ci unde ajungi. — Zig Ziglar 

691. Dragostea înseamnă să iubește ce este greu de iubit. Altfe, nu poate fi numită o virtute. – 
Gilbert Keith Chesterton 

692. Nu te limita. Mulți oameni se limitează la ceea ce cred ei că pot să facă. Poți să mergi atât de 
departe cât te lasă propria ta minte. Amintește-ți: ceea ce crezi, poți obține! - Mary Kay Ash 

693. Cine ți-a făcut o nedreptate nu rămâne cu o datorie față de tine, ci o pierdere față de el 
însuși. — Nicolae Iorga 

694. Din momentul în care ne naștem, timpul începe să ne ia viața înapoi. — Seneca 

695. Plânge-te mai puțin, respiră mai mult; vorbește mai puțin, spune mai multe; urăște mai 
puțin, iubește mai mult și toate lucrurile bune sunt ale tale. — Proverbe suedeze 

696. Nu există situație, oricât de disperată, din care să nu se poată ieși. — Niccolò Machiavelli 

697. Viaţa este un naufragiu, dar nu trebuie să uităm să cântăm în bărcile noastre de salvare. - 
Voltaire 

698. Să creezi ca un zeu, să poruncești ca un rege, să muncești ca un rob! — Constantin Brâncuși 

699. Unul dintre cele mai grele lucruri în viață este să ai cuvinte în inimă pe care să nu le poți 
pronunța. — James Earl Jones 

700. Nu te poți îndrăgosti de cineva cu care nu ai râs niciodată. – Autor Necunoscut 

701. Oamenii deștepți vorbesc pentru că au ceva de spus; proștii, pentru că trebuie să spună 
ceva. – Platon 

702. Când un om ți se pare aspru, gândește-te întotdeauna că o cetate întărită nu e neapărat o 
cetate inamică. — Nicolae Iorga 

703. Oricât ar fi noaptea de lungă, tot vin odată zorile. — Romain Rolland 

 


