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Daca vrei sa-ti gasesti inspiratia, iti recomand aceasta colectie de peste 250 de citate. Aceste 

citate sunt ale unor autori celebri precum: Mahatma Gandhi, Paulo Coelho, Dalai Lama, Osho, 

Goethe, Albert Einstein, Anthony Robbins, etc. 

  

Din aceste citate celebre poti lua importante invataturi! Cuvintele lor pline de intelepciune, te 

vor indruma in calatoria ta catre o viata mai buna. Temele abordate sunt despre: viata, 

prietenie, iubire, fericire, motivatie, etc. 

 

 

 La sfarsitul acestui Pdf, ti-am pregatit un BONUS !  

 

 

 A fi fericit nu inseamna ca totul este perfect, ci faptul ca ai decis sa vezi dincolo de 

imperfectiuni. - Autor necunoscut 

 

 A gresi e omenesc, a ierta este Dumnezeiesc. - Alexander Pope 

 

 A juca rolul de suflet caritabil li se potriveste doar celor carora le e frica sa ia vreo 

atitudine in viata. Totdeauna e mai usor sa crezi in propria ta bunatate decat sa-i 

infrunti pe ceilalti si sa lupti pentru drepturile tale. Totdeauna e mai usor sa-ti auzi o 

jignire si sa nu raspunzi cu aceeasi moneda decat sa ai curajul de a te angaja intr-o 

lupta cu cineva mai puternic. - Paulo Coelho  

 

 Absenta fricii e prima cerinta a moralitatii. Lasii nu pot fi niciodata morali. - Mahatma 

Gandhi  

 

 Accepta ce-ti ofera viata si incearca sa bei din fiecare cupa. Toate vinurile trebuie sa 

fie gustate; unele trebuie sa fie doar sorbite, dar in cazul altora, sticla trebuie bauta 

toata. - Paulo Coelho 

 

 Acela care nu stie sa fie fericit, nu poate face nimic pentru fericirea altuia. - Andre Gide 

 

 Adu-ti aminte ca fericirea nu depinde de ceea ce esti sau de ceea ce ai. Ea depinde 

doar de ceea ce gandesti. - Dale Carnegie 
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 Ai grija de prezent. Fiecare stare si fiecare clipa are o valoare infinita, fiindca acesta 

este reprezentantul unei intregi eternitati. - Johann Wolfgang von Goethe 

 

 Alergam dupa fericire pana departe, fie pe mare, fie pe uscat. Dar fericirea e aici, 

aproape. - Quintus Horatius Flaccus 

 

 Am avut revelatia ca in afara de Dumnezeu nu exista adevar. Mai multe adevaruri, zic 

eu, raportate la Dumnezeu, este egal cu niciun adevar. Iar daca adevarul este unul 

singur, fiind transcendent in esenta, sediul lui nu e nici in stiinta, nici in filozofie, nici in 

arta. – Petre Tutea 

 

 Am comis cel mai grav dintre pacatele pe care le poate comite un om: n-am fost fericit. 

- Jorge Luis Borges 

 

 Am invatat ca nu este intotdeauna de ajuns sa fii iertat de altii. Cateodata trebuie sa 

inveti sa te ierti pe tine insuti. - Kathy Kane Hansen 

 

 Arma secreta a invingatorului nu este un dar de la nastere, un IQ mare, un talent. 

Secretul sta in atitudine, nu in aptitudine. Atitudinea face diferenta. - Denis Waitley 

 

 Arta de a fi fericit isi are secretul in priceperea de a extrage fericirea din lucrurile mici. 

- Henry Ward Beecher 

 

 Atitudine pozitiva fara un vis da nastere unei persoane placute care nu poate progresa. 

- Autor necunoscut 

 

 Atitudinea pozitiva poate ca nu ne rezolva problemele, dar este singura solutie pe care 

o avem daca vrem sa iesim din ele. - Subodh Gupta 

 

 Atitudinea ta fata de esec determina ce atitudine vei avea fata de succes. - Herbert H 

 

 Atunci cand te nasti, nu esti un copac, ci o samanta. Trebuie sa cresti, trebuie sa ajungi 

la o inflorire, iar aceasta inflorire va fi multumirea ta, implinirea ta. Aceasta inflorire nu 

are nimic de-a face nici cu puterea, nici cu banii, nici cu politica. Nu are legatura decat 

cu tine, cu evolutia ta personala. – Osho 

http://www.programarea-succesului.ro/


 
   
 

4 
 

www.programarea-succesului.ro 

 Ca sa fac o comedie, am nevoie doar de un parc, un politist si o fata draguta. - Charlie 

Chaplin 

 

 Ca sa-l intalnim pe Dumnezeu, e destul sa privim in jurul nostru. - Paulo Coelho 

 

 Ca sa-ti pierzi capul, trebuie sa-l ai. - Albert Einstein 

 

 Cand faci un lucru bine din prima incercare, nimeni nu apreciaza cat de dificil a fost. - 

Legea lui Murphy 

 

 Cand vezi ca ai aceeasi parere cu majoritatea, este bine sa mai reflectezi o data. - 

Mark Twain 

 

 Cand altii te cred fericit si tu crezi ca nu esti, ia-te dupa ei! - Raymond Ruyer 

 

 Cand avem in fata ochilor niste mari comori, nu ne dam seama niciodata. Fiindca 

oamenii nu cred in comori. - Paulo Coelho 

 

 Cand nu mai aveam nimic de pierdut, am primit totul. Cand am incetat a fi cine eram, 

m-am regasit pe mine insami. Cand am cunoscut umilinta si supunerea, am devenit 

liber. - Paulo Coelho 

 

 Cand o usa a fericirii se inchide, o alta se deschide; dar deseori ne uitam atat de mult 

la usa inchisa ca nu o mai vedem pe cea care s-a deschis pentru noi. - Helen Adams 

Keller 

 

 Cand orgoliul straluceste prea tare, orice intelepciune se intuneca. - Paulo Coelho 

 

 Cand pierzi, ai grija sa nu pierzi lectia. - Dalai Lama  

 

 Cand vine noaptea si nu vede nimeni, mi-e teama de orice: de viata, de moarte, de 

dragoste si de lipsa ei, de faptul ca toate lucrurile noi devin obiceiuri, de faptul ca pierd 

cei mai buni ani din viata intr-o rutina care se va repeta pana la moarte si de ideea de 

a infrunta necunoscutul, oricat de surescitant si de aventuros ar fi. - Paulo Coleho 
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 Cand vom ierta totul, le vom castiga pe toate.  - Ioan Gura de Aur 

 

 Cautarea fericirii este cauza principala a lipsei acesteia. - Eric Hoffer 

 

 Ce trist lucru este sa privesti fericirea prin ochii altuia! - William Shakespeare 

 

 Cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor a fost aceea ca o persoana isi poate 

schimba viitorul doar schimbandu-si atitudinea! - Oprah Winfrey 

 

 Cea mai mare glorie nu o dobandesti atunci cand nu esti doborat niciodata, ci atunci 

cand te ridici dupa ce ai cazut. – Confucius 

 

 Ceea ce credem noi ca este adevarat, ceea ce credem noi ca este posibil devine 

adevarat si posibil! - Anthony Robbins 

 

 Ceea ce sta in spatele nostru si in fata noastra sunt probleme minore in comparatie cu 

ceea ce sta in noi. - Walt Emerson 

 

 Cei care iarta, sunt aceia ce vor fi cel mai mult iertati. - Josiah Bailey 

 

 Cei slabi nu pot ierta niciodata. Iertarea este atributul celor puternici. - Mahatma 

Gandhi  

 

 Cel care sta la umbra astazi, o face pentru ca a plantat un copac cu mult timp in urma. 

– Warren Buffett 

 

 Cel slab nu poate ierta. Iertarea e o calitate a celui puternic. - Mahatma Gandhi 

 

 Chiar si cel mai mic neadevar il strica pe om, la fel cum o picatura de otrava poate 

strica un lac intreg. - Mahatma Gandhi 

 

 Clipa de fata este o puternica zeita. – Johann Wolfgang von Goethe 

 

 Componentele fundamentale ale fericirii sunt: sa faci ceva, sa iubesti pe cineva si sa 

speri la ceva. - Allan K. Chalmers 
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 Convingerile noastre in legatura cu ceea ce suntem si ceea ce putem fi determina cu 

precizie ceea ce vom fi. Daca credem in magie, vom trai o viata magica. - Anthony 

Robbins 

 

 Cred ca in fiecare lectie exista o binecuvantare, si sunt atat de multe binecuvantari din 

lectiile prin care am trecut prin viata. - Alonzo Mourning 

 

 Cu cat ai mai multe pasiuni si dorinte, cu atat ai mai multe cai spre fericire. - Charlote 

Catherine 

 

 Cu cat ai mai multe reguli despre cum trebuie sa fie oamenii si despre cum trebuie sa 

arate viata ta ca sa fii fericit, cu atat vei fi mai nefericit. - Tony Robbins 

 

 Cum poti ajunge sa te cunosti mai bine? Nu prin ceea ce gandesti, ci prin ceea ce faci. 

Incearca sa iti faci datoria si vei stii din capul locului care iti este valoarea. – Johann 

Wolfgang von Goethe  

 

 Daca ar fi trebuit sa studiem toate legile, nu ne-ar ramane timp pentru a le incalca. - 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 Daca ar trebui sa-mi rezum in putine cuvinte experienta mea, as spune ca jocul m-a 

dus mereu tot mai departe, tot mai adanc in real. Si filozofia mea s-ar reduce la o 

singura dogma: Joaca-te! – Mircea Eliade 

 

 Daca credem ca viata noastra este delimitata de niste granite inguste, dintr-o data 

acele granite vor deveni reale. - Anthony Robbins 

 

 Daca faci ceva nu vei fii intotdeauna fericit. Dar nu vei fi niciodata fericit fara sa faci 

ceva. - Benjamin Disraeli 

 

 Daca fericirea ta depinde de ceea ce face altcineva, atunci chiar ai o problema. - 

Richard Bach 

 

 Daca ierti, iarta totul! Altfel n-ar mai fi iertare. - Lev Tolstoi 
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 Daca nu ai un plan al tau, altii te vor include in planurile lor. - Anthony Robbins 

 

 Daca nu iti place ceva, schimba acel lucru, daca nu-l poti schimba, schimba-ti 

atitudinea. - Maya Angelou 

 

 Daca nu ne nastem inca o data, daca nu reincepem sa privim viata cu inocenta si 

entuziasmul copilariei, nu mai are nici un sens sa traim mai departe. - Paulo Coelho 

 

 Daca nu poti sta langa un om cand ii este greu, nu ai dreptul sa stai langa el nici cand 

ii este bine. - Paulo Coelho 

 

 Daca nu simti ca munca ta iti aduce si multumire sufleteasca, in cele din urma tot vei 

ajunge sa te simti frustrat in ciuda banilor, sau realizarilor pe care le ai. - Anthony 

Robbins 

 

 Daca nu te-ai iertat tu insuti, cum te-ar putea ierta ceilalti? - Dolores Huerta  

 

 Daca poti merge, de ce sa te tarasti? - Nicolae Iorga 

 

 Daca s-ar cladi o casa a fericirii, cea mai mare camera ar fi sala de asteptare. - Jules 

Renard 

 

 Daca stii directia, nu trebuie decat sa avansezi. – veche expresie Budista 

 

 Daca te joci de ajuns de mult cu un obiect, preocupat fiind sa nu-l strici, cu siguranta il 

vei strica. – Legile lui Murphy 

 

 Daca vei face ceea ce ai facut intotdeauna, vei obtine aceleasi rezultate pe care le-ai 

obtinut intotdeauna. - Anthony Robbins 

 

 Daca vrei sa fii fericit, fii! - Lev Tolstoi 

 

 Daruieste-i persoanei pe care o iubesti: aripi pentru a zbura, radacini pentru a se 

intoarce si motive pentru a ramane. - Dalai Lama 
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 Deoarece n-ati iertat, suferiti. - Shri Mataji Nirmala Devi 

 

 Destinul prinde forma in momentul in care iei o decizie. - Anthony Robbins 

 

 Dimensiunea succesului tau este masurata de puterea dorintei tale, de marimea visului 

tau si de cum gestionezi dezamagirile pe drumul catre succes. - Robert Kiyosaki 

 

 Doar doua lucruri sunt infinite, universul si prostia umana, insa nu sunt sigur despre 

primul. - Albert Einstein 

 

 Dragostea este o fiinta salbatica. Cand incercam sa o tinem in frau, ne distruge. Cand 

incercam sa o inchidem, ne inrobeste. Cand incercam sa o intelegem, ne tulbura. - 

Paulo Coelho 

 

 Dragostea este primul lucru capabil sa schimbe total viata unei persoane de la o clipa 

la alta. - Paulo Coelho 

 

 Dragostea nu e un obicei, un angajament sau o datorie. Dragostea exista, pur si 

simplu. Fara definitii. Iubeste si nu-ti pune prea multe intrebari. Doar iubeste! - Paulo 

Coelho 

 

 Drumul care duce spre culmile maretiei este plin de obstacole. – Seneca 

 

 Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotarare, efort si timp. - Dalai Lama 

 

 Dumnezeu ne iarta pe noi, oamenii... Cine sunt eu sa nu pot ierta? - Alan Paton 

 

 E bine sa ai putere, dar e si mai bine sa n-ai nevoie de putere. - Mahatma Gandhi 

 

 Ei nu ne pot lua demnitatea nostra daca nu le-o dam noi. - Mahatma Gandhi 

 

 Energia urii n-o sa te duca nicaieri, dar energia iertarii, care apare prin dragoste, va 

reusi sa-ti transforme viata in mod pozitiv! - Paulo Coelho 
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 Esecul te imbogateste. Este de asemeni important sa accepti ca vei face greseli. In 

acest fel iti cladesti experienta. Trucul este sa inveti o lectie pozitiva din momentele 

negative ale vietii. - Alain Ducasse 

 

 Este mult mai simplu de a ajunge de la Esec la Succes, decat de la Scuze la Succes. 

– Dr. John Maxwell 

 

 Este o diferenta uriasa intre a avea realizari pentru a fi fericit si a avea realizari fiind 

fericit. - Tony Robbins 

 

 Este simplu sa fii fericit, dar este greu sa fii simplu. - Eckart von Hirschhausen 

 

 Esti ceea ce esti, pentru ca asa iti doresti sa fii. Daca ti-ai fi dorit cu adevarat sa fii 

altfel, atunci te-ai fi aflat in plin proces de schimbare. – Fred Smith 

 

 Exista momente in care viata ii desparte pe unii oameni doar pentru ca amandoi sa 

inteleaga cat de importanti sunt unul pentru celalalt. - Paulo Coelho 

 

 Exista o singura cale spre fericire si aceea este de a inceta sa-ti mai faci griji pentru 

lucrurile care nu depind de tine. – Epictet 

 

 Existenta este una singura. Ea se exprima in milioane de forme, insa spiritul care este 

exprimat este acelasi. Este o singura divinitate, cu o varietate infinita de creaturi. – 

Osho 

 

 Experienta este un invatator crud. Ea te supune unor teste inainte de a-ti prezenta 

lectia. - Autor anonim 

 

 Expertul este o persoana care a facut toate greselile posibile intr-un domeniu foarte 

restrans de activitate. - Legile lui Murphy 

 

 Fara iertare nu exista viitor. - Desmond Tutu  
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 Fa-ti griji pentru constiinta ta, nu pentru reputatia ta. Constiinta este ceea ce esti tu, 

reputatia este ceea ce gandesc ceilalti despre tine. Iar ceea ce gandesc ceilalti despre 

tine, este problema lor. - Charlie Chaplin 

 

 Femeia nu este sexul slab. E cel mai nobil dintre cele doua, prin puterea sa de 

sacrificiu, de suferinta in tacere, de umilinta, credinta si cunoastere. – Mahatma Gandhi 

 

 Fericirea are ochii inchisi. - Paul Ambroise Valery 

 

 Fericirea depinde de noi. – Aristotel 

 

 Fericirea dupa care tanjesti o intuneca pe cea pe care o ai. - Jacques Deval 

 

 Fericirea este armonia dintre ceea ce gandesti, ceea ce spui si ceea ce faci. - Mahatma 

Gandhi  

 

 Fericirea este capacitatea de a reactiona cu intelegere si bucurie la ceea ce iti ofera 

viata. - Jim Rohn 

 

 Fericirea este un lucru minunat: cu cat o dai mai mult, cu atat mai mult iti ramane. - 

Blaise Pascal 

 

 Fericirea noastra depinde de ceea ce suntem, de individualitatea noastra. Si, totusi, 

prea adesea oamenii dau vina pe soarta. - Arthur Schopenhauer 

 

 Fericirea nu o primesti de-a gata. Ea vine din actiunile tale. - Dalai Lama 

 

 Fericirea sau nefericirea oamenilor este in mare parte opera lor. - John Locke 

 

 Fericirea te face dulce, incercarile te fac puternic, regretele te fac uman, esecurile te 

fac umil, succesul te face sa stralucesti, Dumnezeu te face sa continui. - Mahatma 

Gandhi 

 

 Fiti amabili ori de cate ori este posibil. Intotdeauna e posibil. -  Dalai Lama  
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 Fiecare are in mainile sale propria fericire, precum artistul are in mainile sale materia 

bruta, careia vrea sa-i dea o forma. - Johann Wolfgang von Goethe 

 

 Fiecare primeste un nume cand se naste, dar trebuie sa fie in stare sa-si boteze viata 

cu un cuvant care sa-i dea un sens. - Paulo Coelho 

 

 Fiecare zi din viata omului este o noapte intunecata. Nimeni nu stie ce se va intampla 

in urmatorul minut si chiar si asa oamenii merg inainte. Pentru ca ei cred. Pentru ca au 

Credinta. - Paulo Coelho 

 

 Fii atent pe cine calci cand urci, caci vei intalni aceeasi oameni la coborare. - Donald 

Trump 

 

 Fii devotat lucrurilor marunte, caci in ele sta puterea ta. – Maica Tereza 

 

 Fii ingaduitor, caci toti avem nevoie de iertare. – Seneca 

 

 Fii tu insati schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume. - Mahatma Gandhi 

 

 Gandim prea mult si simtim prea putin. - Charlie Chaplin 

 

 Greselile sunt o parte a datoriilor pe care trebuie sa le platim pentru o viata traita din 

plin. - Autor anonim 

 

 Iertand altora, voua insiva va iertati. - Sfantul Ioan Gura de Aur 

 

 Iertarea este cheia fericirii. - Doreen Virtue 

 

 Iertarea este forma suprema a iubirii. - Reinhold Niebuhr 

 

 Iertarea este indemnul lui Dumnezeu. - Martin Luther King 

 

 Iertarea face bine si celui ce o acorda si totodata celui ce o primeste. - Johann 

Wolfgang von Goethe 
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 Iertarea inseamna sa descui o usa eliberand pe cel ce ti-a gresit. Vei realiza ca si tu 

erai prizonier. - Max Lucado 

 

 In neintelegerile cu ceilalti ia seama numai de situatia curenta. Nu invoca trecutul. -  

Dalai Lama 

 

 In definitiv, nu anii din viata sunt cei care conteaza, ci viata din anii tai. - Abraham 

Lincoln  

 

 In esenta, daca dorim sa ne directionam vietile, trebuie sa castigam controlul asupra 

actiunilor pe care le intreprindem in mod constant, cu maxima consecventa. – Anthony 

Robbins 

 

 In fiecare dintre noi este un ceasornic ascuns si, ca sa faci dragoste, aratatoarele 

ambilor insi trebuie sa indice aceeasi ora la acelasi timp. Doua persoane care sunt 

impreuna si se iubesc mult trebuie sa-si potriveasca aratatoarele, cu rabdare si 

perseverenta, cu jocuri si reprezentatii "teatrale", pana cand inteleg ca a face dragoste 

e mult mai mult decat o intalnire. - Paulo Coelho 

 

 In mare parte, succesul are legatura cu abilitatea de a trece la actiune si a nu amana. 

- Jordan Belfort 

 

 In scoala, ti se preda o lectie, si apoi treci printr-un examen. In viata, esti pus in fata 

unor examene care iti dau cate o lectie. - Tom Bodett 

 

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

Maugham 

 

 In ziua in care m-am iubit cu adevarat, am incetat sa doresc o viata diferita si am 

inceput sa inteleg ca tot ceea ce mi se intampla contribuie la dezvoltarea mea 

personala. Astazi, stiu ca aceasta se numeste... maturitate. - Charlie Chaplin 

 

 Insesi faptele, ca si patimile noastre, ne infraneaza avantul vietii. – Johann Wolfgang 

von Goethe 
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 Intelege faptul ca dragostea si reusitele marete implica uneori si riscuri marete - Dalai 

Lama 

 

 Invata din greselile altora, nu poti trai destul pentru a le face pe toate. - Anna Eleanor 

Roosevelt 

 

 Invata sa fii fericit cu ceea ce ai, in timp ce urmaresti ceea ce doresti. - Jim Rohn 

 

 Iubeste pentru a fi iubit si iarta pentru a fi iertat. - Savatie Bastovoi 

 

 Iubirea este cea mai mare forta a omenirii si totusi cea mai modesta pe care ne-am 

putea-o inchipui. - Mahatma Gandhi 

 

 Iubirea este o forta care transforma si face ca sufletul omului sa fie mai bun. – Paulo 

Coelho  

 

 Iubirea nu cere nimic, ea ofera. Iubirea sufera, ei nu-i pare niciodata rau de nimic si nu 

se razbuna. - Mahatma Gandhi 

 

 Iubirea nu se naste in voi decat daca deveniti un cerc perfect: un intreg multumindu-

se cu sine. Atunci iubiti tot ceea ce vine spre voi. – Osho 

 

 La rascruce de viata nu exista indicatoare. - Charlie Chaplin 

 

 Linistea este un dar pe care putini stiu sa il pretuiasca. Poate pentru ca nu poate fi 

cumparata. Cei bogati cumpara zgomote. - Charlie Chaplin 

 

 Lucrurile pe care le facem din cand in cand nu ne contureaza viata, ci lucrurile pe care 

le facem in mod constant. - Anthony Robbins 

 

 Mai mult castigi prin iertare decat prin violenta. - La Fontaine 

 

 M-am culcat si am visat ca viata era fericire. M-am trezit si am vazut ca viata este 

datorie. Mi-am facut datoria si a venit fericirea. - Rabindranath Tagore 
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 M-am simtit ranita cand i-am pierdut pe barbatii de care m-am indragostit. Astazi sunt 

convinsa de faptul ca nimeni nu pierde pe nimeni, fiindca nimeni nu poseda pe nimeni. 

Asta e adevarata experienta a libertatii: sa ai lucrul cel mai important din lume, fara a-

l poseda. - Paulo Coelho 

 

 Mareste-ti energia, este important sa fii un jucator de echipa, in locul unuia care sta in 

banca lui. - Anthony Robbins 

 

 Mereu iti faci prieteni noi si nici nu trebuie sa stai cu ei zi de zi. Cand ne vedem tot 

timpul cu aceleasi persoane, ele ajung sa faca pana la urma parte din viata noastra. 

Si cum ele fac parte din viata noastra, incep sa vrea sa ne-o schimbe. Daca nu esti 

asa cum vor, se enerveaza. Fiindca toata lumea are o notiune exacta despre cum 

trebuie sa ne traim viata. Si nimeni nu stie cum trebuie sa-si traiasca propria-i viata. - 

Paulo Coelho 

 

 Mintea este cea care decide ce este bun sau rau, trist sau fericit, bogat sau sarac. - 

Anthony Robbins 

 

 Miracolele se intampla in jurul nostru, semnele lui Dumnezeu ne arata drumul, ingerii 

insista sa fie auziti, dar noi, fiindca suntem invatati ca exista formule pentru a ajunge 

pana la Dumnezeu, nu luam seama la nimic din toate acestea. Nu pricepem ca El se 

afla oriunde Il lasam sa intre. - Paulo Coelho 

 

 Modeland emotiile, modelam implicit comportamentul si actiunea. - Anthony Robbins 

 

 Multe din lucrurile pe care le vei face vor fi nesemnificative, insa este foarte important 

sa le faci. - Mahatma Gandhi 

 

 Nebun este cine traieste in propria-i lume. - Paulo Coelho 

 

 Nebunia inseamna sa faci acelasi lucru in mod repetat si sa te astepti sa obtii alt 

rezultat. - Albert Einstein 

 

 Nefericirea este pretutindenea, dar si fericirea de asemenea. – Voltaire 
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 Nimeni nu se sperie de necunoscut, pentru ca oricine poate sa dobandeasca orice 

vrea si ii face trebuinta. Ne temem doar sa nu pierdem ce avem. - Paulo Coelho 

 

 Nimic nu il poate opri pe omul cu o atitudine mentala corecta sa isi indeplineasca 

scopul. Nimic din lumea aceasta nu il poate ajuta pe omul care are o atitudine gresita. 

- Thomas Jefferson 

 

 Nimic nu poate impiedica, ca imaginea pe care ai creat-o sa devina realitate, cu 

exceptia acelei puterei, care i-a dat nastere: tu insuti. – Genevieve Behrend 

 

 Nimic nu poate opri persoana cu o atitudine mentala corecta sa isi realizeze visul. 

Nimic pe pamant nu poate ajuta omul cu o atitudine mentala gresita! – Thomas 

Jefferson 

 

 Nimic nu-i poate opri pe oamenii cu atitudine pozitiva. Nimic nu-i poate ajuta pe cei cu 

mentalitate gresita. - Thomas Jefferson 

 

 Norocul bate la usa fiecarui om, dar in multe situatii omul este plecat prin vecini si nu 

aude ciocanitul. - Mark Twain 

 

 Nu cauta fericirea. Daca o cauti, nu o vei gasi pentru ca „a cauta” este in antiteza cu 

fericirea. - Eckhart Tolle 

 Nu este usor sa descoperim fericirea in noi insine, dar nici nu este posibil sa o gasim 

altundeva. - Autor necunoscut 

 

 Nu exista iubire fara iertare si nu exista iertare fara iubire. - Bryant H. McGill 

 

 Nu exista lucruri marete, doar lucruri mici cu o dragoste mare. Fericite sunt acelea. - 

Maica Tereza 

 

 Nu exista maretie fara pasiunea de a fi maret, fie in cazul aspiratiei unui atlet, artist, 

sau om de stiinta, ori a unui om de afaceri. Scopul, intentia de a fi maret, acestea fac 

toata diferenta. - Anthony Robbins 

 

 Nu lasa o disputa nesemnificativa sa rupa o mare prietenie. - Dalai Lama 
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 Nu lasa succesul sa-ti ajunga la cap si nici esecul la inima, pentru ca amandoua nu 

sunt decat anotimpuri ale vietii. - Terry Mark 

 

 Nu poti avea diamante fara sa treci prin situatii dificile. - Mary Case 

 

 Nu realizezi cat de puternic esti pana nu experimentezi iertarea. - Paulo Coleho 

 

 Nu trebuie sa faci ca fericirea ta sa depinda de altii. - Claude Bernard 

 

 Nu trebuie sa regreti nimic din viata. Trebuie sa inveti lectia oferita de orice fel de 

experienta si sa o porti asupra ta, in calatoria ta inainte. - Aubrey O'Day 

 

 Nu vei fi niciodata fericit daca te vei mania ca cineva e mai fericit decat tine. – Seneca 

 

 Nu vei fi niciodata fericit daca vei continua sa cauti ce este fericirea. Nu vei trai 

niciodata daca vei cauta sensul vietii. - Albert Camus 

 

 Nu zabovi sa te incumeti, atunci cand multimea cutreiera nehotarata; este in stare sa 

faca totul omul nobil, care intelege si apuca iute. – Johann Wolfgang von Goethe 

 

 Numai iertand putem fi iertati. - Sfantul Francisc de Assisi 

 

 Nu-ti cauta fericirea in curtea altuia, pentru ca ea se ascunde intotdeauna in casa ta. - 

Douglas William Jerrold 

 

 Nu-ti dori sa fie mai usor, doreste-ti sa fii tu mai bun. Nu-ti dori mai putine probleme, 

doreste-ti sa ai mai multe abilitati. Nu-ti dori provocari mai mici, doreste-ti mai multa 

intelepciune. – Jim Roth 

 

 Nu-ti face griji pentru lucrurile pe care nu le poti controla! Acesta este secretul fericirii. 

– Epictet 
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 Oamenii dau intotdeauna vina pe circumstante pentru a justifica cine sunt ei. Eu unul 

nu cred in circumstante. Oamenii care razbat in aceasta lume sunt cei care se ridica 

si cauta circumstantele pe care si le doresc, iar daca nu le gasesc, le creeaza. – 

George Bernard Shaw 

 

 Oamenii mici au obiceiul de a te descuraja! Oamenii mari stiu sa te faca sa simti ca 

poti si tu! – Mark Twain 

 

 Oamenii sunt atat de fericiti cat se hotarasc sa fie. - Abraham Lincoln 

 

 Oamenii trebuie iubiti si lucrurile folosite. Haosul lumii de astazi este ca iubim lucrurile 

si folosim oamenii. - Dalai Lama 

 

 Omul cel mai fericit este acela care face fericiti pe cat mai multi oameni. - Denis Diderot 

 

 Omul frumos tinde spre desavarsire. Daca nu poate vorbi impotriva uratului, tace, dar 

in tacerea lui e un refuz hristic a tot ceea ce inseamna urat. – Dan Puric 

 

 Omul nechibzuit cauta fericirea in departare. Cel intelept o cauta sub picioarele lui. - 

James Openheim 

 

 Omul strica lucrurile mult mai mult cu cuvintele decat cu tacerea. - Mahatma Gandhi 

 

 Omul, cand iarta, imita pe Dumnezeu. - Sebastian Chilea 

 

 Orice provocare este un nou profesor de viata! – Gabriel Radu 

 

 Pentru a avea succes si a prelua controlul asupra vietii noastre nu avem nevoie de 

lucruri cumparate, sau castigate, sau de succese obtinute, nu acestea ne aduc 

implinirea, ci preluarea controlului asupra emotiilor noastre. - Anthony Robbins 

 

 Pentru a avea success nu ai nevoie decat de urmatoarele: fa-ti aparitia (esti inaintea 

a 80% din oameni), la timp (esti inaintea a 90% din oameni), cu un plan (esti inaintea 

a 95% din oameni) si pune-l in actiune (esti inaintea a 100% din oameni) - Anthony 

Robbins 
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 Pentru a fi fericit, este esential sa ai ceva de iubit, ceva de facut si ceva spre care sa 

nazuiesti. - William Blake 

 

 Pentru fiecare minut de suparare pierdem 60 de secunde de fericire. - Ralph Waldo 

Emerson 

 

 Pentru lucrurile pe care le practic in privat, voi fi rasplatit in public. - Anthony Robbins 

 

 Placerea oamenilor cu adevarat mari e sa faca oamenii fericiti. - Blaise Pascal 

 

 Poti avea o atitudinea pozitiva si fara a avea talent si poti avea talent fara o atitudine 

pozitiva, dar totul se intampla cu adevarat cand ai o atitudine pozitiva combinata cu 

talentul. - Ralph Waldo Emerson 

 

 Prieteni vechi mor, noi prieteni apar. E ca si cu zilele. O zi veche trece, una noua 

soseste. Lucrul important e sa o faci sa conteze: un prieten care conteaza, o zi care 

conteaza. - Dalai Lama 

 

 Prima conditie a fericirii este: evita sa meditezi prea mult la trecut. - Andre Maurois 

 

 Prima conditie pentru a fi fericit este sa n-ai timp sa te gandesti la nefericire. - George 

Bernard Shaw  

 

 Prima reteta pentru fericire este: evita sa meditezi prea mult asupra trecutului. - André 

Maurois 

 

 Rar se intampla ca oamenii rai sa fie fericiti. Se otravesc cu propria lor rautate. - 

Maurice Chevalier 

 

 Raspandeste lumina, iar intunericul se va risipi de la sine. – Erasmus 

 

 Razboinicul stie ca bataliile pe care le-a dat in trecut au sfarsit intotdeauna prin a-l 

invata cate ceva. Dar invatamintele acestea l-au facut pe razboinic sa sufere mai mult 

decat ar fi fost necesar. Nu doar o data si-a pierdut timpul luptand pentru o minciuna. 

Si a suferit pentru persoane care nu erau la inaltimea dragostei lui. - Paulo Coelho 
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 Renuntati la ideea ca toate lucrurile trebuie sa se potriveasca, renuntati la ideea ca 

trebuie sa fie o armonie perfecta - pentru ca nu sunt niste idei bune. Daca toate lucrurile 

ar fi la locul lor, v-ati plictisi unul de celalalt; daca totul este armonios, pierdeti toata 

esenta relatiei. Este bine ca sunt lucruri care nu se potrivesc. – Osho 

 

 Respectul de sine este o prima caracteristica a unei persoane cu o atitudine pozitiva. 

- Autor necunoscut 

 

 Sa le fim recunoscatori celor ce ne ofera fericire, ei sunt acei gradinari fermecatori care 

fac ca sufletele noastre sa infloreasca. - Marcel Proust 

 

 Sa nu cauti niciodata sa fii fericit cu pretul fericirii altuia. – Osho 

 

 Sa nu spui nimanui unde te doare cel mai mult, pentru ca va fi locul preferat unde te 

va lovi. - Paulo Coelho 

 

 S-ar putea ca actiunea sa nu-ti ofere fericire, dar nu exista fericire in lipsa actiunii. - 

William James  

 

 Secretul fericirii nu este sa faci ceea ce iti place, ci sa-ti placa ceea ce trebuie sa faci. 

- James Matthew Barrie 

 

 Semeni o fapta, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un 

caracter, culegi un destin. - Dalai Lama 

 

 Sexul, durerea, dragostea sunt experiente limita ale omului. Si numai cine cunoaste 

frontierele acelea cunoaste viata; restul e doar trecere a timpului, repetare a unei 

sarcini monotone, imbatranire si moarte fara a fi stiut cu adevarat ce se intampla aici. 

- Paulo Coelho 
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 Singura functie a mintii este de a diviza la nesfarsit. Rolul inimii este de a vedea ceea 

ce uneste, lucru de care mintea nu este deloc capabila. Mintea nu poate sa inteleaga 

ceea ce se afla dincolo de cuvinte. Ea poate sa inteleaga numai ceea ce este corect 

din punct de vedere lingvistic, ceea ce este corect din punct de vedere logic. Ea nu 

este preocupata de existenta, de viata, de realitate. Mintea este, ea insasi, o fictiune. 

Poti trai si fara minte. Insa nu poti trai fara inima. Si cu cat existenta ta este mai 

profunda, cu atat este si inima ta mai implicata. – Osho 

 

 Singura raspundere adevarata este fata de propriul tau potential, fata de propria ta 

inteligenta si constienta, fata de actiunea conforma cu ele. – Osho 

 

 Singurul handicap in viata este o atitudine nepotrivita. - Scott Hamilton 

 

 Singurul lucru care sta intre tine si obiectivul tau este povestea de doi lei pe care ti-o 

tot repeti continuu in minte despre cum tu nu poti reusi. - Jordan Belfort 

 

 Stiu ca Dumnezeu m-a asezat in focul suferintelor. Am acceptat loviturile de ciocan pe 

care mi le-a dat viata si uneori ma simt la fel de rece si nesimtitor ca apa care provoaca 

suferinta otelului. Dar nu cer dacat un lucru: "Dumnezeule, nu ma lasa pana ce nu voi 

fi reusit sa iau forma pe care o astepti de la mine. Incearca cum crezi ca e mai bine, 

cata vreme ai sa doresti, dar nu ma arunca in gramada de fier vechi a sufletelor.- Paulo 

Coelho 

 

 Succesul este 80% atitudine si 20% aptitudine. - Funmi Wale-Adegbite 

 

 Succesul inseamna sa obtii ceea ce-ti doresti. Fericirea inseamna sa-ti doresti ceea 

ce obtii. - Dale Carnegie 

 

 Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. Daca iubesti ceea ce 

faci, vei avea succes. - Herman Cain  

 

 Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. Daca-ti place ce faci, 

atunci vei avea succes. - Albert Schweitzer 

 

http://www.programarea-succesului.ro/


 
   
 

21 
 

www.programarea-succesului.ro 

 Sufletul omenesc isi gaseste placere in linistea naturii care se descopera numai celor 

care o cauta. - Charlie Chaplin 

 

 Te inneci nu pentru ca ai cazut in apa, ci pentru ca ramai sub apa. - Paulo Coelho 

 

 Te iubesc pentru ca stiu ca intregul Univers s-a straduit sa ma ajute sa te gasesc. - 

Paulo Coleho 

 

 Tine minte: cea mai buna relatie este cea in care iubirea reciproca depaseste nevoia 

fiecaruia. - Dalai Lama 

 

 Tinteste spre luna. Chiar daca nu reusesti, macar vei fi printer stele. - Less Brown 

 

 Toata lumea pare sa aiba o idee clara despre cum ar trebui alti oameni sa-si traiasca 

vietile, dar nimeni despre propria viata. - Paulo Coelho 

 

 Toata lumea vrea sa traiasca pe varful unui munte, fara sa stie ca adevarata fericire 

este in felul in care urci pantele abrupte spre varf. - Gabriel Garcia Marquez 

 

 Toata viata m-am gandit la dragoste ca la o forma de sclavie voluntara. Ei bine, lucrul 

asta este o minciuna: libertatea exista atunci cand dragostea este prezenta. Persoana 

care se daruieste pe de-a intregul, persona care se simte cea mai libera, este aceea 

care iubeste din tot sufletul. - Paulo Coelho 

 

 Totdeauna fericirea se dobandeste dupa multe piedici. – Somadeva 

 

 Toti oamenii la adolescenta stiu care este legenda lor personala. In acest moment al 

vietii, totul este limpede, totul este posibil si oamenii nu se tem sa viseze si sa doreasca 

ce le-ar placea sa faca. Cu toate acestea, pe masura ce timpul trece, o forta 

misterioasa incearca incet, incet sa dovedeasca faptul ca legenda personala este 

imposibil de realizat. Sufletul lumii se hraneste cu fericirea oamenilor, sau cu 

nefericirea, cu invidia, cu gelozia. Implinirea legendei personale este singura indatorire 

a oamenilor. - Paulo Coleho 

 

 Traieste ca si cum ai muri maine. Invata ca si cum ai trai vesnic. - Mahatma Gandhi 
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 Traieste o viata onorabila. La batranete vei putea sa te bucuri a doua oara de ea. - 

Dalai Lama 

 

 Tu iti controlezi atitudinea ta si atitudinea ta iti controleaza viitorul. - Williams James 

 

 Tu niciodata nu poti sti ce rezultate vor produce actiunile tale, dar daca nu faci nimic, 

nu vor exista rezultate. - Mahatma Gandhi 

 

 Un intelectual rezolva problemele, un geniu le evita. - Albert Einstein 

 

 Un popor fara cultura, este un popor usor de manipulat. - Immanuel Kant 

 

 Un singur lucru face visele imposibile: frica de esec. - Paulo Coelho 

 

 Un vis fara o atitudine pozitiva da nastere unui visator. - Autor necunoscut  

 

 Uneori platim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim gratis. - Albert Einstein 

 

 Uneori, o mica dezamagire in dragoste este o lectie, si cel mai bun lucru este sa inveti, 

pur si simplu, aceasta lectie. - Jon Voight 

 

 Universul este o imensa gradinita pentru om. Orice exista, este insotit de o lectie 

proprie, specifica. - Orison Swett Marden 

 

 Universul ne ajuta intotdeauna sa luptam pentru visele noastre, oricat ar parea ele de 

nebunesti, pentru ca sunt visele noastre si doar noi stim cu ce pret le visam. - Coelho 

 

 Urmeaza-ti fericirea si universul iti va deschide usi acolo unde erau doar ziduri! - 

Joseph Campbell 

 

 Vezi tu, in viata, o multime de oameni stiu ce sa faca dar putini oameni de fapt, fac 

ceea ce stiu. Cunoasterea nu este de ajuns, trebuie sa iei atitudine. - Anthony Robbins 

 

 Viata devine mai usoara cand indepartezi oamenii care ti-o fac dificila. - autor anonim 
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 Viata este ca atunci cand mergi cu taxiul – chiar daca mergi undeva sau nu, contorul 

taxeaza! - John C. Maxwell 

 

 Viata este minunata daca nu te temi de ea. - Charlie Chaplin 

 

 Viata este o curgere, este un fluviu, este o miscare 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 

 

 Viata este un joc dur si halucinant, viata inseamna salturi cu parasuta, inseamna risc, 

inseamna sa cazi si sa te ridici, inseamna alpinism, inseamna vointa de a ajunge in 

punctul tau cel mai inalt si a te simti nemultumit si nelinistit cand nu reusesti sa o faci. 

- Paulo Coelho 

 

 Zambetul este fericirea care se afla chiar sub nasul tau. - Tom Wilson 

 

 Zambetul este cea mai ieftina si eficienta crema antirid. – Anonim 

 

 BONUS:  

Te invit sa te inscrii Gratuit in comunitatea 
Programarea Succesului! 

 

https://programarea-succesului.ro/curs-dezvoltare-personala-4/ 

 
 Saptamanal primesti pe adresa ta de e-mail informatii practice pentru 

dezvoltarea ta personala. 

 
 Ca bonus la inscriere primesti acces la Focus pe succes, singurul curs video 

GRATUIT de dezvoltare personala din Romania, cu durata de 12 luni, care te va 
ajuta sa produci schimbarea pe care ti-o doresti in viata, plus multe alte surprize. 

 

Pentru mai multe detalii - click pe link: 

https://programarea-succesului.ro/curs-dezvoltare-personala-4/ 
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