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300 Citate despre viata 

Gasesti mai jos o colectie impresionanta cu citate despre 
viata. 

Viata este un mister pe care fiecare încearca sa-l 
desluseasca în felul lui. 

Aceste citate despre viata sunt selectate din autori celebri 
(Osho, Gandhi, Coleho, Einstein, Eckhart Tolle, Dalai Lama, 
etc) însa si din autori de care poate nu ai auzit pâna acum.

Cred ca aceste citate despre viata pot avea rolul sa te 
opreasca o clipa din transa cotidiana, sa reflectezi 
un moment si sa privesti în interiorul tau.  

P.S. Din loc în loc o sa gasesti si Linkuri catre o serie de articole menite sa-ti  
ofere mai multa inspiratie si pasiune.
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In definitiv, nu anii din viata sunt cei care con-
teaza, ci viata din anii tai. - Abraham Lincoln

Trebuie sa traim si sa cream. Sa traim pina la 
lacrimi. - Albert Camus

Îţi zic un secret, dragul meu: nu aştepta jude-
cata de apoi, ea are loc în fiecare zi. - Albert 
Camus

Toate animalele, exceptând omul, ştiu princi-
palul scop al vieţii: să te bucuri. - Albert Ca-
mus

Sunt doua feluri de a-ti trai viata... Unul - de a 
crede ca nu exista miracole. Altul - de a crede 
ca totul este un miracol. - Albert Einstein

Ca să-ţi pierzi capul, trebuie să-l ai. - Albert Ein-
stein

Lumea pe care am creat-o este un proces al 
gândirii noastre. Nu poate fi schimbată fără a 
ne schimba gândirea. - Albert Einstein

Idealurile care mi-au luminat calea şi mi-au re-
dat din timp în timp curajul de a înfrunta viaţa 
cu bucurie, au fost: bunătatea, frumuseţea şi 
adevărul. - Albert Einstein

Cel ce spune că e imposibil nu ar trebui să-l 
împiedice pe cel ce nu crede aşa ceva. - Albert 
Einstein

Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi nu 
tot ceea ce contează poate fi numărat. - Albert 
Einstein

Conduita morală nu înseamnă pur şi simplu 
exigenţa de a renunţa anume la plăcerile 
vieţii, ci mai degrabă interesul plin de solicitu-
dine pe care-l depune cineva ca să făurească 
o soartă mai bună pentru toţi oamenii. - Albert 
Einstein

Doar două lucruri sunt infinite, universul şi 
prostia umană, însă nu sunt sigur despre 
primul. - Albert Einstein

Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine, ce 
faci pentru alţii, rămâne pentru eternitate. - Al-
bert Einstein

Un intelectual rezolvă problemele, un geniu le 
evită. - Albert Einstein

Uneori plătim mult mai mult pentru lucrurile 
pe care le primim pe gratis. - Albert Einstein
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Viaţa însăşi este magie, iar dacă nu crezi asta, 
măcar încearcă să o trăieşti ca pe ceva magic. 
- Albert Einstein

Cel ce mărşăluieşte vesel în rând cu trupa, 
deja şi-a câştigat dispreţul meu. I s-a dat dita-
mai creierul din greşeală, din moment ce 
măduva spinării i-ar fi ajuns. - Albert Einstein

Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod 
repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat. - Al-
bert Einstein

Orice prost poate să ştie. Scopul este să înţe-
legi. - Albert Einstein

Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat 
un om de succes. - Albert Einstein

Există lucruri care ştim că sunt imposibil de re-
alizat, până când vine cineva care nu ştie acest 
lucru şi le realizează. - Albert Einstein

Viaţa este o tapiserie minunată. Individul nu e 
decât un detaliu neînsemnat dintr-un desen 
uriaş şi sublim. - Albert Einstein

Viata este piatra de incercare a cuvintelor. - 
Alessandro Francesco Tommaso Manzoni

Averea cea mai de pret e viata, si viata noas-
tra, va rog sa ma credeti, nu atarna decat de 
un fir de par. - Alexandre Dumas

Viata este ultima obisnuinta pe care trebuie s-
o pierdem, pentru ca este prima pe care am 
capatat-o. - Alexandre Dumas fiul

Viata isi are farmecul ei, depinde numai cu ce 
ochi o privesti. - Alexandre Dumas fiul

Viata este o ciudata comedie care amesteca 
impreuna si dureri si bucurii, punand lacrimi 
langa zambet, punand zambet langa plans. - 
Alexandru Macedonski

Întotdeauna între oamenii inteligenţi există un 
limbaj comun. - Alexandru Paleologu

Ce este o viata frumoasa, prieteni, daca nu un 
gand din tinerete realizat in anii barbatiei. - Al-
fred de Vigny

O viata frumoasa e un gand al tineretii infap-
tuit la maturitate. - Alfred de Vigny

Viata este o ofensiva orientata impotriva me-
canismului repetitiv al Universului. - Alfred 
North Whitehead

Intotdeuna voi inventa viata. - Anais Nin

Viata este un proces de devenire, o combina-
tie de stari prin care trebuie sa trecem. 
Oamenii esueaza cand doresc sa aleaga o 
stare si sa ramana in ea. Asta este un fel de 
moarte. - Anais Nin

Viata e felul in care un ins pare a se fi invoit cu 
inacceptabila conditie umana. - Andre Breton

Adevarul e ca, de indata ce nu mai suntem ne-
voiti sa ne ingrijim de viata noastra, nu mai 
stim ce sa facem cu ea si o irosim cu totul. - An-
dre Gide

Nu accepta viata asa cum ti-o propun oamenii. 
Nu inceta de a te convinge ca viata ar putea fi 
mai frumoasa; a ta si a celorlalti; nu alta viata, 
viitoare, care ne-ar consola de aceasta si ne-ar 
ajuta sa-i acceptam mizeria. Nu accepta. Din 
ziua in care vei incepe sa intelegi ca nu Dum-
nezeu, ci oamenii sunt raspunzatori de ap-
roape toate nenorocirile vietii, nu te vei mai 
resemna. - Andre Gide

A reflecta asupra vietii - asupra vietii in fata 
mortii - nu inseamna fara indoiala decat a ne 
aprofunda interogatia. - Andre Malraux

Nu exista compasiune profunda pentru cei a 
caror viata nu are sens. Vieti inchise. Lumea se 
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reflecta in ele deformat, ca intr-o oglinda 
stramba. - Andre Malraux

Destinul prinde formă în momentul în care iei 
o decizie. - Anthony Robbins

Crează o viziune şi nu lăsa niciodată mediul, 
convingerile altor oameni sau limitele trecutu-
lui să îţi afecteze deciziile. Ignoră înţelepci-
unea convenţională. - Anthony Robbins

Dacă nu ai un plan al tău, alţii te vor include în 
planurile lor. - Anthony Robbins

Tu te afli acum la o răscruce. Ai ocazia să iei 
cea mai importantă decizie pe care o vei face 
vreodată. Uită-ţi trecutul. Cine eşti tu, acum? 
Cine a decis ca tu să fii cel de acum? Nu te 
gândi la cel care ai fost. Cine eşti acum? Ai de-
cis cine vrei să devii? Ia această decizie în mod 
conştient. Ia-o cu grijă. Ia-o cu forţa. - Anthony 
Robbins

Viaţa îţi va plăti orice preţ îi vei cere. Trebuie 
să ştii să ceri inteligent. - Anthony Robbins

Ceea ce credem noi că este adevărat, ceea ce 
credem noi că este posibil devine adevărat şi 
posibil! - Anthony Robbins

Nu există mareţie fără pasiunea de a fi măret, 
fie în cazul aspiraţiei unui atlet, artist, sau om 
de ştiinţă, ori a unui om de afaceri. Scopul, in-
tenţia de a fi măret, acestea fac toată difer-
enţa. - Anthony Robbins

Convingerile noastre în legătură cu ceea ce 
suntem şi ceea ce putem fi determină cu pre-
cizie ceea ce vom fi. Dacă credem în magie, 
vom trăi o viaţă magică. - Anthony Robbins

Dacă credem că viaţa noastră este delimitată 
de nişte graniţe înguste, dintr-o dată acele gra-
niţe vor deveni reale. - Anthony Robbins

Lucrurile pe care le facem din când în când nu 
ne conturează viaţa, ci lucrurile pe care le 
facem în mod constant. - Anthony Robbins

Invata din greselile altora, nu poti trai destul 
pentru a le face pe toate. - Anna Eleanor Roo-
sevelt
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Nimeni nu te poate face să te simți inferior 
fără consințământul tău. - Anna Eleanor Roose-
velt

Viata de zi cu zi este atat de putin importanta 
si se aseamana atat! Viata interioara este greu 
de descris; parca ti-ar fi rusine un pic. Este atat 
de dificil sa vorbesti despre ea!... Dar, crede-
ma, aceasta este singurul lucru care conteaza 
pentru mine. - Antoine de Saint-Exupery

Viata nu este nici simpla nici complicata, nici 
limpede nici mohorata, nici contradictorie nici 
coerenta. Este - si atata tot. Numai limbajul o 
ordoneaza sau o complica, o lumineaza sau o 
intuneca, o diversifica sau o unifica. - Antoine 
de Saint-Exupery

Viata este un proces chimic. - Antoine Lavois-
ier

Viata nu trebuie aratata asa cum este, ci asa 
cum o vezi in vis. - Anton Pavlovici Cehov

Privesc viata precum un pasager important de 
pe Titanic: s-ar putea sa nu ajung la destinatie, 
dar macar merg la clasa intai. - Arthur 
Buchwald

Viata este doar sansa de a creste un suflet. - 
Arthur Powell Davies

Am descoperit ca, daca iubesti viata, si viata te 
va iubi pe tine. - Arthur Rubinstein

Iubesti viata? Atunci nu risipi ca un nesabuit 
timpul, caci din timp este facuta viata! - Benja-
min Franklin

Viata este o tragedie plina de bucurie. - Ber-
nard Malamud

A-ti fi frica de dragoste inseamna a-ti fi frica 
de viata, iar cand iti este frica de viata esti pe 
trei sferturi mort. - Bertrand Russell

Viata este un drum mare cu multe semne. - 
Bob Marley

In viata e mai necesar sa pierzi decat sa doban-
desti. Samanta incolteste pana nu moare. - Bo-
ris Leonidovici Pasternak

In tramvai este ca in viata: te inghesui, te stre-
cori, cand s-apuci un loc in fata, tocmai bine 
cobori. - Camillo Sbarbaro

Viata chiar incepe la patruzeci de ani. Pana 
atunci, faci doar cercetare. - Carl Gustav Jung

Viata este o tragedie atunci cand e privita in 
prim-plan si o comedie cand o privesti in plan 
larg. - Charles (Charlie) Spencer Chaplin

Viata este un spital in care fiecare pacient este 
obsedat de dorinta de a schimba patul. - Char-
les Baudelaire

Viata este o limba straina, toti oamenii o pro-
nunta gresit. - Christopher Morley

Viata este o succesiune de momente. A-l trai 
pe fiecare inseamna a reusi. - Corita Kent

Societatea a aranjat lucrurile astfel încât să nu 
îţi pui niciodată problema propriului tău po-
tenţial. Şi toată nefericirea provine din faptul 
că nu eşti tu însuţi. Fii doar tu însuţi şi toată ne-
fericirea şi toată competiţia cu ceilalţi dispar; 
nu îţi mai pasă că alţii au mai mult, că nu eşti 
tu cel care are mai mult. - Dalai Lama

Trăieşte o viaţă onorabilă. Atunci când 
îmbătrâneşti şi te gândeşti în urmă, vei putea 
să te bucuri a două oară de ea. - Dalai Lama

Sensul existenţei noastre este să fim fericiţi. - 
Dalai Lama

Noi oamenii suntem fiinţe sociale. Venim pe 
această lume în urma acţiunii altora. Supra-
vieţuim datorită celorlalţi. Fie că ne place, fie 
că nu, sunt puţine momente în viaţă când nu 
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beneficiem de pe urma acţiunilor celorlalţi. 
Din acest motiv nu e deloc surprinzător că în 
mare parte fericirea noastră apare în contextul 
relaţiilor noastre cu ceilalţi - Dalai Lama

Fii bun de câte ori se poate. Şi întotdeauna se 
poate. - Dalai Lama

O atmosferă plăcută în casă este baza vieţii 
tale. - Dalai Lama

Urmează cei 3 R: respect pentru tine, respect 
pentru alţii, responsabilitatea pentru toate acţi-
unile tale. - Dalai Lama

Învaţă regulile astfel încât să ştii cum să le în-
calci cum se cuvine. - Dalai Lama

Oamenii trebuie iubiți și lucrurile folosite. Hao-
sul lumii de astăzi este pentru că iubim lu-
crurile și folosim oamenii. - Dalai Lama

Judecă succesul tău prin ceea ce trebuie să 
renunţi ca să poţi obţine. - Dalai Lama

Viata e un grabnic drum spre nefiinta. - Dante 
Alighieri

Viata are granite precise. Din cauza muncii si a 
vietii de zi cu zi atat de incarcate, acest adevar 
e adesea uitat. - Dean R. Koontz

Viata e un risc. - Diane von Furstenberg

Sa vii pe lume nu e chiar asa de complicat, dar 
sa traiesti este un lucru de-acum intelept. - 
Dimitri Pisarev

Viata este o munca permanenta si numai acela 
o intelege [...] care priveste viata din acest 
punct de vedere. - Dimitri Pisarev

Nu aranjându-ţi altfel circumstanţele vieţii îţi 
vei găsi liniştea, ci dându-ţi seama cine eşti la 
cel mai profund nivel. - Eckhart Tolle

Fiţi cât se poate de conştienţi de faptul că mo-
mentul prezent este tot ce aveţi. - Eckhart 
Tolle

Sunteţi aici pentru a permite scopului divin al 
universului să se dezvăluie. Aceasta este di-
mensiunea reală a importanţei voastre - Eck-
hart Tolle

Când va surprindeţi alunecând în aşteptare... 
ieşiţi repede din ea. Intraţi în momentul 
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prezent. Fiţi, pur şi simplu, şi bucuraţi-vă de 
sentimentul vieţii. Când sunteţi prezent, nu 
este niciodată nevoie să aşteptaţi ceva - Eck-
hart Tolle

Cea mai mare parte a suferinţei oamenilor 
este inutilă. Este creată chiar de dum-
neavoastră, atât timp cât viaţa vă este condusă 
de mintea care nu este supusă observării. Dur-
erea pe care o creaţi acum este întotdeauna o 
formă de neacceptare, o formă de rezistenţă 
inconştientă faţă de ceea ce este - Eckhart 
Tolle

Nu puteţi primi ceea ce nu oferiţi. Curgerea în 
exterior determină şi curgerea spre interior - 
Eckhart Tolle

Acceptaţi fiecare moment şi tot ceea conţine 
el, ca şi când ar fi alegerea voastră. Imediat, 
viaţa va începe să lucreze în favoarea şi nu îm-
potriva voastră. Apoi, priviţi miracolul pe care 
îl dezvăluie viaţa. - Eckhart Tolle

Viata ne obisnuieste cu moartea prin somn. Vi-
ata ne avertizeaza ca exista o alta viata prin 
vis. - Eliphas Levi

Despre viata nu se poate scrie decit cu un toc 
inmuiat in lacrimi. - Emil Cioran

Oamenii se impart in doua categorii: cei care 
cauta sensul vietii fara sa-l gaseasca si cei care 
l-au gasit fara sa-l caute. - Emil Cioran

Viata este ceea ce as fi fost, de nu m-ar fi robit 
ispita nimicului. - Emil Cioran

Viata si cu mine suntem doua linii paralele 
care ne intalnim in moarte. - Emil Cioran

Viata cu adevarat traita este in trecut sau in vii-
tor - prezentul este un interludiu... un straniu 
interludiu in care recurgem la trecut sau viitor 
ca sa ne slujeasca drept marturie ca traim. - 
Eugene Gladstone O Neill

Intelept este acela care traieste in fiecare zi ca 
si cum in fiecare zi si in fiecare ceas ar putea 
sa moara. - Francisco Gomez de Quevedo

Viata nu e oare de o suta de ori prea scurta, 
pentru a ne ingadui luxul de a ne plictisi? - 
Friedrich Nietzsche

Spre a se bucura de viata, omul are de o mie 
de ori mai multa nevoie de o inima plina si de 
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un cuget bun, decat de un portofel tixit si de o 
trasura de lux. - Friedrich Wilhelm Foerster

Viata este lucrul cel mai bun din cate s-au in-
ventat vreodata. - Gabriel Jose Garcia Mar-
quez

Viata nu este ce ai trait, ci ce iti amintesti ca ai 
trait si cum ti-o amintesti pentru a o povesti - 
Gabriel Jose Garcia Marquez

Viata e mai tare decat mizeriile ei. - George Ba-
covia

Ce este viata, decat un sir de nebunii inspi-
rate? Greutatea e sa alegi pe cele demne de a 
fi facute. - George Bernard Shaw

Viata se masoara in functie de rapiditatea 
schimbarii, succesiunea influentelor care modi-
fica fiinta. - George Eliot

Viata omeneasca, ca un munte, are doua 
coaste: pe une ne suim plini de junie si de 
nadejde, ajungem pe culmea sa si, in virtutea 
varstei, mandri de inaltarea la care am ajuns, 
stam acum un minut; apoi, impinsi de bratul 
cel puternic al timpului, suntem nevoiti a 
destinde pe cealalta coasta, care fiind mai 
repede si mai alunecoasa, iute ne arunca la pa-
mant. - Gheorghe Asachi

Lucrul cel mai mare pe care-l poate face 
cineva este sa adauge viata vietii, spirit spiritu-
lui. - Giovanni Papini

Viata nu sta-n zile. - Grigore Alexandrescu

Peste 100 de ani, probabil ca toti oamenii de 
aici vor fi disparut de pe suprafata pamantului 
si se vor fi transformat in cenusa sau praf. Ma 
cuprinde un sentiment straniu la acest gand. 
Incep sa vad totul ca pe niste fantasme efe-
mere, gata sa se destrame la prima suflare de 
vant. Imi intind mainile si le privesc. La ce ma 
zbat atata? De ce ma agat de viata cu atata dis-
perare? - Haruki Murakami

Viata este o consumatie - unii consuma, altii se 
consuma. - Henri Wallon

Teatru nu este viata in miniatura, ci viata 
marita enorm, viata exagerata infiorator. - 
Henry Louis Mencken

Nimic nu a fost, nimic nu va fi, totul este, totul 
constă din esenţă şi prezent. - Hermann Hesse

Prin meditare profundă avem posibilitatea de 
a anula timpul, de a vedea toată viaţa trecută, 
prezentă şi viitoare în simultaneitatea ei. - Her-
mann Hesse

Oamenii cu curaj şi caracter le par întot-
deauna stranii celorlalţi. - Hermann Hesse

Viata este un voiaj spre acasa. - Herman Mel-
ville

Traieste-ti viata ca si cum fiecare fapta a ta ar 
deveni lege universala. - Immanuel Kant

Vietile omenesti sunt flacari ce se desfasoara 
fiecare-n felul ei si cele mai multe se sting fara 
ca sa ramana vreo urma dupa ele. - Ioan 
Slavici

Viata nu e numai o contemplare intelegatoare, 
plina de mila, fata de tine sau fata de altii, ci si 
o lupta necurmata impotriva tuturor piedicilor 
care se opun realizarii binelui, frumosului, 
dreptatii, fie in viata ta, fie in aceea a 
semenilor tai. - Ion Agarbiceanu

Viata-i o taina. - Ion Agarbiceanu

O imensa dragoste de viata si o puternica in-
credere în triumful ei spulbera orice neliniste 
in fata mortii. - Ion Dodu Balan

O singura viata avem si ea ne este data odata 
pentru totdeauna. - Ion Gavanescu

Asta e conditia fiintei: viata, nu durata vietii. - 
Ion Luca Caragiale
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Viata - jocul de carti in care-ti licitezi anii, miz-
ind pe niste atuuri si cel putin o strigare. Dar 
pina la urma, totul depinde numai de cel care 
face cartile. - Ionut Caragea

Viata - muzeul cu oameni de ceara care fug 
speriati de umbre, topindu-se. - Ionut Caragea

Viata - spitalul in care oamenii ne trateaza cu 
pastile de sictir, in timp ce moartea inventari-
aza suflete. - Ionut Caragea

Cel mai trist aspect al vietii actuale este ca sti-
inta acumuleaza cunostinte mai repede decat 
acumuleaza societatea intelepciune. - Isaac 
Asimov

Nu poti trai în chip de salcie plangatoare... vi-
ata, orice ai spune, e un lucru magnific. - Ivan 
Alekseievici Bunin

Abandoneaza viata si lumea, si gsseste viata 
lumii. - Jalal al Din Muhammad Rumi

Viata este o indelunga lectie de umilinta. - 
James Matthew Barrie

O data ce ai aflat ce reprezinta cu adevarat vi-
ata ta, nu mai poti sterge si ignora aceasta cu-
noastere. Daca vei incerca sa faci altceva cu 
viata ta, vei avea mereu senzatia unui gol. - 
James Redfield

Totul se sfarseste pentru ca totul sa reinceapa, 
totul moare pentru ca totul sa traiasca. - Jean 
Henri Fabre

Viata aspra, transformata in obisnuinta, inmul-
teste senzatiile placute; viata molesitoare pre-
gateste o multime de neplaceriﾅ, nu exista pat 

tare pentru cine adoarme de indata ce se 
culca. - Jean Jacques Rousseau

Viata e o curva cu moravuri lasate deoparte. - 
Jean Nicolas Arthur Rimbaud

Este rusinos sa mai fii in viata cand cei mai in-
semnati oameni si-au pierdut-o. - Jean Paul

Orice viata chiar si de cateva minute are multe 
legi de urmat. - Jean Paul

Care ti-e datoria? Cerinta zilei. Pentru a atinge 
tintele cele mai inalte si cele mai grele ale vie-
tii, trebuie sa te apropii de ele prin implinirea 
scrupuloasa a sarcinii tale cotidiene. - Johann 
Wolfgang von Goethe

Viata este o lupta, dar nu un razboi. - John Bur-
roughs

Viata este arta de a desena fara radiera. - John 
Edmund Gardner

Viata este nadejdea trandafirului inca neinflo-
rit. - John Keats

Oricare din noi poarta in sine toate secolele, 
chiar daca actiunea lor e inceata, neclara si ex-
trem de variata. - John Morley

Viata este ceea ce se intampla in timp ce plani-
ficam viitorul. - John Winston Ono Lennon

In mare parte, succesul are legatura cu abili-
tatea de a trece la actiune si a nu amana - Jor-
dan Belfort

Poarta-te de parca esti un om bogat si vei de-
veni bogat. Poarta-te de parca ai incredere in 
tine si vei avea incredere in tine. Poarta-te de 
parca ai toate raspunsurile si raspunsurile vor 
veni la tine. - Jordan Belfort

Adevaratul succes înseamnă să nu te oprești 
niciodată din a îmbunătăți. - Jordan Belfort

Singurul lucru care stă între tine și obiectivul 
tău este povestea de doi lei pe care ți-o tot re-
peți continuu în minte despre cum tu nu poți 
reuși. - Jordan Belfort
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Oh, ce afacere de zi de zi e viata. - Jules La-
forgue

Viata nu-i decat o suflare. - Katherine Mans-
field

Vietile puternice sunt motivate de scopuri di-
namice. - Kenneth Hildebrand

Ceea ce numim noi secretul fericirii nu este 
nici mai mult nici mai putin decat dorinta noas-
tra de a alege viata. - Leo Buscaglia

Fiecare zi reprezinta un nou inceput, o noua 
mica viata. Multi s-au luptat pentru a trai pana 
in acest moment, pana in aceasta zi. Aceasta zi 
ne da ocazii pentru a invata ceva nou: exista 
lucruri care ni se vor intampla doar o data in 
viata, si depinde de noi daca vom profita de 
acestea sau nu. - Leo Buscaglia

Viata este teritoriu neexplorat. Isi dezvaluie 
povestea clipa cu clipa. - Leo Buscaglia

Dupa cum o zi bine intrebuintata ne da un 
somn linistit, tot astfel o viata bine folosita ne 
da un sfarsit fericit. - Leonardo da Vinci

Daca viata n-are nici un tel, daca ne e data nu-
mai pentru a fi traita, ca scop in sine, n-avem 
pentru ce trai. - Lev Nicolaevici Tolstoi

Viata e nimicitoarea iluziilor. - Liviu Rebreanu

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

Inchide-ti o planta la intuneric si veti vedea ce 
monstru diform se va produce din pricina se-
tei sale de lumina. Oare viata omeneasca nu 
produce si ea astfel de monstruozitati in tend-
inta sa spre lumina?ﾅ - Lucian Blaga

Viata - o plimbare spre somn. - Lucian Blaga

Adevarata viata e o navigare in furtuni; mari-
narii nu iubesc portul decat pentru a se odihni 
si apoi a pleca din nou spre a se intoarce 
dintr-un vis si a pleca din nou in urmarirea al-
tuia. - Lucio Dambra

Indiferent ce faci în viaţă, va fi nesemnificativ. 
Dar e foarte important să o faci. - Mahatma 
Gandhi
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Traieste ca si cum ai muri maine. Invata ca si 
cum ai trai vesnic. - Mahatma Gandhi

Cauta si pastreaza mereu o bucata de cer 
deasupra vietii tale. - Marcel Proust

Facem viata si mai mizerabila deplangand-o. - 
Marcus Tullius Cicero

Fiecare om este ceea ce este datorită alegeri-
lor pe care le face. - Marian Rujoiu

Viața nu este altceva decât recunoștință și 
iubire. - Marian Rujoiu

Oamenii vor să fie iubiți, nu judecați. - Marian 
Rujoiu

Cântecul vieții începe atunci când încetează 
zgomotul inutil din mintea noastră. - Marian 
Rujoiu

”Ne vom bucura mâine, nu astăzi” - este mini-
una care ne-o spunem în fiecare zi. - Marian 
Rujoiu

Ca să-ți trăiești viața îți trebuie mult curaj. - 
Marian Rujoiu

Unii oamenii nu se nasc niciodată, alți mor a 
doua o zi, însă cei mai mulți nu trăiesc ni-
cioadată. - Marian Rujoiu

În viață maximul pe care-l poți primi este dat 
de maxim pe care l-ai oferit deja. - Marian Ru-
joiu

Secretul este ca uneori să gândești cu inima și 
să simți cu capul. - Marian Rujoiu

Pesemne că nu știm să ne trăim viața de nu 
merităm una mai lungă. - Marian Rujoiu

Mulți oameni sunt surzi la strigătul vieții, iar 
alții aud strigătul și nu fac nimic, ceea ce este 
și mai grav. - Marian Rujoiu

În viață lucurile se fac ușor, doar ideea greșită 
ca ar fi greu ne oprește să fim extraordinari. - 
Marian Rujoiu

Viața nu este despre haine scumpe sau redeco-
rarea casei. Viața ar putea să fie și despre alt-
ceva. - Marian Rujoiu

Lucrurile mici sunt de fapt mari, la fel cum lu-
crurile care le crezi mari sunt mici. - Marian Ru-
joiu

Viata e ansamblul fortelor care rezista vietii. - 
Marie Francois Xavier Bichat

Cu mine se petrece ceva. O viata de om. - Ma-
rin Sorescu

Ce este viata? Un vis scurt si frumos care 
dureaza o clipa. - Marquis d Argenson

Pentru orice persoana care vrea sa fie cinstita 
si placuta, viata este un studiu continuu. - Mar-
quis d Argenson

Fiecare crede ca traieste pentru sine, da cand 
colo, omul traieste pe pamant ca sa faca viata 
indeobste mai buna! Iar pentru binele 
omenirii face sa traiesti o suta de ani, ba si mai 
mult. - Maxim Gorky

Viata este lupta pentru nemurire. - Michail Pris-
vin

Viata incepe la cincizeci de ani, e adevarat; 
atata doar ca se termina la patruzeci. - Michel 
Houellebecq

Daca viata e vis, de ce sa ne incapatanam ta-
gaduind ca visele sunt viata? Si tot ce e viata e 
adevar. Ceea ce numim realitate e oare mai 
mult decat o nalucire care ne indeamna sa sa-
varsim fapte, fiind astfel izvor de infaptuiri si 
lucruri de seama? - Miguel de Unamuno

Dupa o anumita varsta, toti oamenii au im-
presia ca au naufragiat, ca si-au ratat viata, ca 
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au trait o viata idioata, absurda - o viata care 
nu putea fi a lor, care nu putea fi decat viata 
altuia.. Pentru ca avem o parere prea buna de-
spre noi insine si nu putem crede ca daca am 
fi trait intr-un adevar viata noastra, ea ar fi pu-
tut fi atat de idioata. - Mircea Eliade

Dacă ar trebui să-mi rezum în puţine cuvinte 
experienţa mea, aş spune că jocul m-a dus 
mereu tot mai departe, tot mai adânc în real. 
Şi filozofia mea s-ar reduce la o singură 
dogmă: Joacă-te! - Mircea Eliade

Pe pamant omul e dator sa traiasca numai vi-
ata. Moartea lui adevarata o va trai in cer. 
Daca incearca sa traiasca moartea pe pamant, 
pacatuieste si se mistuieste in deznadejde. Si 
atunci, nici nu traieste cu adevarat, nici nu 
moare. E ca un fel de strigoi. - Mircea Eliade

Viata e scurta, de aceea este si scumpa. Pretul 
vietii a aparut de la putinatatea ei. - Nezami 
Ganjavi

Cand ne intrebam ce rost are viata, ne ase-
manam poate cu magarul orb ce invarte roata 
morii si care e foarte nedumerit la ce serveste 
necontenita si dureroasa lui invartire. - Nicolae 
Iorga

Când va fi să mori nu te uita la întunericul dina-
inte, ci la lumina ce laşi în urmă. Şi te vei 
stinge cu zâmbetul pe buze. - Nicolae Iorga

Cei mai multi traiesc zile, putini traiesc viata. - 
Nicolae Iorga

Pierzi in viata ani si la moarte cersesti o clipa. - 
Nicolae Iorga

Viata nu inseamna a trai ci a sti pentru ce trai-
esti. - Nicolae Iorga

Trebuie sa stii sa traiesti chiar si atunci cand 
viata devine insuprtabila. Fa-o utila. - Nikolai 
Alexeevich Ostrovsky

Viata este o aventura in iertare. - Norman Cous-
ins

Ceea ce nu traim la timp, nu mai traim nicio-
data. - Octavian Paler

Nu mi-am sarbatorit niciodata ziua de nastere. 
Ce pot sa spun la 80 de ani? Iubesc inca viata. 
Singura mea satisfactie reala sunt dezamagir-
ile mele, asta inseamna ca am avut iluzii foarte 
mari. - Octavian Paler

Poate ca viata a avut un sens cata vreme n-am 
tinut sa-i dau unul. - Octavian Paler

Sa nu uiti ca orice asteptare e provizorie chiar 
daca dureaza toata viata. - Octavian Paler

Sa nu uiti ca orice asteptare e provizorie chiar 
daca dureaza toata viata. - Octavian Paler

Stiind ca vom muri, sa gasim aici un argument 
pentru a iubi si mai mult viata. - Octavian Paler

Te-ai intrebat de ce, la revarsatul zorilor, coco-
sul suspina dureros de repetate ori? Iata ce in-
seamna asta - in oglinda diminetii s-a aratat ca 
din viata ta a mai trecut o noapte, fara ca tu sa-
ti dai seama. - Omar Khayyam

Încrederea în corpul, mintea şi spiritul nostru 
ne permite să căutăm noi aventuri, noi direcţii 
în care să creştem şi noi lecţii pe care să le 
învăţăm – despre asta este viaţa - Oprah Win-
frey

Cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor 
a fost aceea că o persoană își poate schimba 
viitorul doar schimbându-și atitudinea! - 
Oprah Winfrey

Fiecare trebuie sa-si traiasca propria viata si sa 
plateasca propriul pret. - Oscar Wilde

Aceasta scurta viata pe care o aveti poate fi 
transformata intr-un paradis. Aceasta mica 
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planeta este floarea de lotus a paradisului. - 
Osho

Adevarata savoare a vietii se gaseste inlaun-
trul vostru. - Osho

Joaca trebuie sa ramana viata ta. Munca tre-
buie sa fie doar un mijloc de a te juca. Nu-ti 
transforma viata intr-o rutina de munca, pen-
tru ca scopul vietii e joaca. - Osho

Primul lucru este acela de a te accepta în mod 
profund pe tine însuţi. Fiecare se simte inferior 
într-un fel sau altul. Motivul este neacceptarea 
faptului că fiecare este unic. Nu se pune prob-
lema superiorităţii sau a inferiorităţii. Fiecare 
face parte dintr-o categorie care îi este pro-
prie şi din acest lucru nu rezultă nicio com-
paraţie. Şi nu pot să-mi închipui o fiinţă care să 
aibă totul în această lume. Unii nu au ezitat să 
încerce, dar au eşuat lamentabil. Fii doar tu în-
suţi şi va fi suficient - Osho

Viata este o curgere, este un fluviu, este o mis-
care continua. Dar oamenii au impresia ca ei 
insisi reprezinta ceva static. Numai obiectele 
sunt statice, numai moartea este incremenita; 
viata este o continua schimbare. Cu cat exista 

mai multa schimbare, cu atat viata este mai 
abundenta. Iar o viata abundenta aduce cu 
sine extraordinare schimbari, clipa de clipa. - 
Osho

Societatea a aranjat lucrurile astfel încât să nu 
îţi pui niciodată problema propriului tău po-
tenţial. Şi toată nefericirea provine din faptul 
că nu eşti tu însuţi. Fii doar tu însuţi şi toată ne-
fericirea şi toată competiţia cu ceilalţi dispar; 
nu îţi mai pasă că alţii au mai mult, că nu eşti 
tu cel care are mai mult. - Osho

Poate ca n-am trait in propriul meu corp ; 
poate ca am trait viata altora... Viata mea este 
o viata facuta din toate vietile: vietile poetului. 
- Pablo Neruda

Viata este demna de-a fi traita, atunci cand ea 
insasi te face sa urli, ca si cand ai fi fost muscat 
de-o vipera. - Panait Istrati

Viata este un singur drum in spatele nostru, 
dar o multime inaintea noastra. - Paul Carvel

Fii realist, dorește-ți mereu imposibilul. - Paulo 
Coelho
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Nu renunţa. De obicei ultima cheie din 
mănunchi este cea care deschide uşa. - Paulo 
Coelho

Vedem întotdeauna drumul cel bun, dar nu 
apucăm decât pe cel cu care suntem obişnuiţi. 
- Paulo Coelho

Fiecare primeşte un nume când se naşte, dar 
trebuie să fie în stare să-şi boteze viaţa cu un 
cuvânt care să-i dea un sens. - Paulo Coelho

Înainte de a muri vreau să lupt pentru viaţă. - 
Paulo Coelho

Există totdeauna o întâmplare în viaţa noastră 
care este responsabilă de faptul că am încetat 
să mai progresăm. - Paulo Coelho

Dacă vorba e să înaintăm în viaţă, trebuie să 
înţelegem faptul că ceea ce e "bunişor" e 
foarte diferit de ceea ce este "cel mai bun". - 
Paulo Coelho

Te îneci nu pentru că ai căzut în apă, ci pentru 
că rămâi sub apă. - Paulo Coelho

Fiecare clipă de căutare este o clipă de 
regăsire. - Paulo Coelho

Oamenii vor să schimbe totul, dar, în acelaşi 
timp, ar dori ca totul să rămână la fel. - Paulo 
Coelho

Trebuie sa stii cand se incheie o etapa din vi-
ata ta. Daca te incapatanezi sa ramai mai mult 
decat e necesar, pierzi bucuria de a trai si sen-
sul vietii. - Paulo Coelho

Viata este uneori foarte zgarcita: trec zile, sap-
tamani, luni si ani fara sa simti nimic nou. To-
tusi, odata ce se deschide o usa, o adevarata 
avalansa patrunde prin spatiul deschis. Acum 
nu ai nimic, iar în clipa urmatoare ai mai mult 
decat poti accepta. - Paulo Coelho

Viata nu e sentimentala, nu e nici rea, nici 
buna. Viata e dreapta: recompenseaza pe cei 
merituosi, pedepseste pe cei lenesi, loveste 
pe cei care ii incalca legile. - Pavel Corut

Mi-am dorit de multe ori să fac o teză de doc-
torat cu tema: aflarea în treabă ca metodă de 
lucru la români. - Petre Tuțea
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Umanitatea o iubeşti lesne. Pe om mai greu. - 
Petre Tuțea

Aflarea în treabă este isprava omului neputin-
cios. - Petre Tuțea

La întrebările fundamentale "de ce?" şi "în ce 
scop?" aporetica rurală românească răspunde: 
"d-aia". - Petre Tuțea

Eu nu sunt orgolios deloc. Dar dacă cineva mă 
calcă pe nojiţe, mi-aduc aminte ce-am fost. - 
Petre Tuțea

Frumuseţea stilului, a graţiei, a ritmului şi armo-
niei depinde de simplitate. - Platon

Fiecare dintre voi să nu se îngrijească de lu-
crurile sale înainte de a se îngriji de sine – ca 
să devină cât mai bun şi mai înţelept. - Platon

Toate se realizează în număr mai mare, mai 
bine şi mai uşor, când cineva face un singur 
lucru, după aptitudinea sa şi la timpul său, 
lăsând la o parte celelalte. - Platon

Să daţi oamenilor orice, dacă nu le daţi vir-
tutea, nu veţi fi făcut nimic pentru fericirea lor. 
- Platon

Esenţialul este nu să trăieşti, ci să trăieşti cum 
trebuie. - Platon

Căutând binele altora, îl găsim pe al nostru. - 
Platon

Să nu descurajezi niciodată pe nimeni care 
progresează continuu, indiferent cât de încet. - 
Platon

Copiilor trebuie să le lăsăm o frumoasă 
moştenire de conştiinţă mai degrabă decât de 
aur. - Platon

Necesitatea e mama invenţiei. - Platon

Fericirea cuprinde cinci părţi. O parte este a 
lua hotărâri bune; a doua este a avea simţuri 
bune şi sănătate trupească; a treia este reuşita 
în ceea ce întreprinzi; a patra este reputaţia 
printre oameni şi a cincea, abundenţa de bani 
şi a bunurilor folositoare pentru viaţă. - Platon

Platon compara viata cu jocul de zaruri, la care 
arunci cum iti convine, iar dupa ce ai aruncat, 
trebuie sa te folosești bine de ceea ce a căzut. 
- Plutarh

O frunza nu poate sa fie din nou mugur; tot 
asa viata nu poate sa se intoarca in trecut. Vi-
ata trebuie sa inainteze; tinta ei este ori moar-
tea ori nemurirea. - Pramatha Chaudhuri

Scurtimea vietii nu ne ingaduie iluzia sperante-
lor lungi. - Quintus Horatius Flaccus

Viata este o instructie perpetua in cauza si 
efect - Ralph Waldo Emerson

Eu am gasit un foarte bun mijloc de a prelungi 
viata... anume, de a nu ma teme de moarte. - 
Rene Descartes

Niciodata nu stii ce inseamna viata, pana cand 
nu mori. - Robert Browning

Ironia suprema a vietii este ca nimeni nu iese 
din ea in viata. - Robert Heinlein

Cel ce nu indrageste nici o fiinta nu cunoaste 
bucuria de a trai. - Saadi

Viata-i ca zapada sub un soare de cuptor. - 
Saadi

Cel mai bine si-a folosit viata cel care s-a bucu-
rat cel mai mult de ea. - Samuel Butler

Viata e la fel cum ai interpreta in public un 
solo de vioara, invatand stiinta instrumentului 
pe masura ce canti. - Samuel Butler
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Viata este arta de a trage concluzii suficiente 
din premize insuficiente. - Samuel Butler

Viata este ca a canta la vioara in public si a in-
vata instrumentul pe masura ce canti. - Samuel 
Butler

Viata e pretioasa. Viata e fragila. In clipa asta 
esti, in clipa urmatoare te-ai dus. Fiecare clipa 
trebuie stoarsa de tot ce se poate da, fiindca 
nu sti niciodata cand va cade cortina - Sandra 
Brown

Ca o piesa de teatru, asa este viata: nu intere-
seaza cat de mult a tinut, ci cat de frumos s-a 
desfasurat. - Seneca

Viata seamana cu o poveste, ceea ce importa 
nu e lungimea ei, ci valoarea ei. - Seneca

Viata este munca si numai munca ii da omului 
dreptul la viata. - Sfantul Ioan Gura de Aur

Viata este un lac intins in care lumea se re-
flecta in pure imagini incremenite. - Simone 
de Beauvoir

In viata, daca nu te multumesti cu putin, de 
regula primesti mai mult. - Somerset 
Maugham

Viata nu este o enigma ce trebuie dezlegata, 
ci o realitate care trebuie traita. - Soren Aabye 
Kierkegaard

Viata poate fi inteleasa numai privind inapoi, 
dar trebuie traita privind inainte. - Soren Aa-
bye Kierkegaard

Fara viata nu am sti ce este moartea, precum 
fara moarte nu am sti ce este viata. Una nu 
face altceva decat sa o determine pe cealalta. 
- Sorin Cerin

Viata in sine este o necesitate si bineinteles un 
cunoscut, o experienta da fapt a iluziei vietii. - 
Sorin Cerin

Viata ia prea mult timp oamenilor. - Stanislaw 
Jerzy Lec

Pentru mine viata nu e doar o lumanare; e un 
fel de splendida torta care acum e in mainile 
mele si pe care vreau sa o fac sa arda cu cea 
mai mare stralucire posibila inainte de a o 
preda generatiilor viitoare. - Stephen Covey
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Viata noastra este rezultatul alegerilor pe care 
le facem, a da vina pe cei din jur, pe mediu, pe 
ceilalti factori, inseamna a da acestor lucruri 
puterea de a ne controla. - Stephen Covey

Viata este energie, efort interior, nazuinta si im-
plinire. Viata este, intr-un cuvant, activitate. - 
Theodor Lipps

Orice interes aratat fata de o boala si moarte 
nu este decat alta expresie a interesului pen-
tru viata. - Thomas Mann

Trebuie sa ne ducem fiecare propria noastra 
viata, fara egoism si fara sa-i socotim pe cei-
lalti numai ca niste mijloace, dar totodata fara 
sa ne tagaduim cu totul pe noi insine, sa 
ducem o viata de sine statatoare si potrivita 
firii noastre, cu un echilibru rational intre inda-
toririle fata de altii si indatoririle fata de noi. - 
Thomas Mann

Viata este o succesiune neintrerupta de situatii 
neintemeiate. - Thornton Wilder

Arta vietii? Rezerva, discretiune, cumpatare, in 
genere negatiune si în rezumat abnegatiune. - 
Titu Liviu Maiorescu

Cand iei viata peste picior, iti pune piedici. - 
Tudor Musatescu

Fiind atat de pretioasa, viata trebuie platita 
scump. - Tudor Musatescu

Ia viata de piept. Nu ca s-o trantesti, ci ca sa-i 
auzi mai bine inima cum bate. - Tudor Mu-
satescu

N-am cerut vietii nimic.Tot ce am avut, i-am 
smuls. Si tot ce n-am avut, mi-a furat. - Tudor 
Musatescu

Ultimii ani din viata, traiesc din primii. - Tudor 
Musatescu

Viata este o epigrama al carei ac intepator 
este moartea. - Ugo Foscolo

Ce-i viata, daca nu umbra unui vis care fuge? - 
Umberto Eco

Viata mea - cenusiu fabulos. - Urszula Zybura

In oceanul vietii, oamenii sunt ca niste luntre - 
si atatea fara carmaci. Adevaratele personali-
tati sunt insa, nu barci, ci insule, pe care 
valurile marii le bat, dar nu le ineaca. - Vasile 
Bogrea

Cand iti scrii cea mai frumoasa pagina in car-
tea vietii tale, soarta cu vesnica ei ironie varsa 
cerneala peste foile care urmeaza. - Veronica 
Micle

Viata-i o gluma foarte serioasa. - Victor Hugo

Ce ar fi viata daca nu am avea curajul sa ris-
cam ceva? - Vincent van Gogh

Ce vreau eu este ca totul sa fie rotund si forma 
sa nu aiba, ca sa zic asa, nici inceput, nici sfar-
sit, ci dimpotriva, aceasta sa fie ideea unui ans-
amblu armonios - cel al vietii. - Vincent van 
Gogh

A trai inseamna sa simti si sa gandesti, sa 
suferi si sa te bucuri. Orice altfel de viata in-
seamna moarte. - Vissarion Grigoryevich Belin-
ski

Lupta este o conditie a vietii: viata moare 
atunci cand lupta inceteaza. - Vissarion Grigo-
ryevich Belinski

Pleaca din viata ca de la ospat, multumind 
gazdei si pregatindu-te de duca. - Voltaire

Toate necazurile pe care le-am avut, toate 
supărările şi obstacolele m-au întărit… Poate 
nu-ţi dai seama atunci când ţi se intamplă, dar 
să ţi se întoarcă spatele poate fi cel mai bun 
lucru pentru tine. - Walt Disney
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Omul care stie ca are asigurata viata vesnica 
nu se mai teme de moarte. - William Penn

O viata de om nu tine mai mult decat ai spune 
\unu\"." - William Shakespeare

Opulenta si tihna aduc pe lume lasi. Viata as-
pra e intotdeauna maica indraznelii. - William 
Shakespeare

Viata e scurta dar, nevrednic folosita, scurti-
mea ei ar fi inca prea lunga, chiar daca 
asezandu-ne calare pe acul de ceasornic am 
opri viata in loc dupa o ora. - William Shake-
speare

Viata este o umbra trecatoare, un biet actor 
care se impauneaza si se agita atat timp cat e 
pe scena si despre care, apoi, nu se mai aude 
nimic. - William Shakespeare

Viata este o problema complicata si primii o 
suta de ani sunt si cei mai grei. - Wilson Mizner

Poti ajunge sa traiesti o suta de ani, daca re-
nunti la toate acele lucruri care te fac sa-ti dor-
esti sa ajungi sa traiesti atat. - Woody Allen

Viata este atat de frumoasa, incat moartea s-a 
indragostit de ea, o dragoste posesiva care ins-
faca tot ce poate. - Yann Martel

Nimeni nu traieste cand vrea, ci cand ii vine 
randul. - Zaharia Stancu

O viata de om e o viata de om, oricat de putin 
sau oricat de mult ar tine. - Zaharia Stancu

Cand simti ca viata nu are nici un rost 
gandeste-te la cei ce mai au doar o zi de trait. 
- Anonim

Cea mai inalta masura a valorii o dai de fapt in 
timpul confruntarilor la care te supune viata. - 
Anonim

Chiar si omul care nu da nimic vietii pretinde 
de la viata totul. - Anonim
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Îți mulțumesc pentru că ai parcurs aceste citate 
celbre.  Sper că acum te simți mai inspirat și 
mai plin de energie.

Pe blogul meu găsești o serie de articole și 
ghiduri mentite să ne facă o viață mai bună.

Ghidul fericirii: descarca-l prin click aici

Top 10 obiceiuri care ne fac mai fericiți

Ghidul Succesului

200 + citate despre fericire

Articole dezvoltare personala

Povești cu talc

Mai multe despre mine si mai multe resurse ac-
cesand:

www.marian-rujoiu.ro

www.traininguri.ro 
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