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1. Nemurirea este eternitatea clipei. 
 
 
2. Nemurirea este îngerul care te trezeşte din moartea 

propriului tău destin. 
 
 
3. Nu există moarte mai adâncă decât în nemurire,atunci 

când a dispărut definitiv viaţa ce va muri. 
 
 
4. Nemurirea se regăseşte într-o clipă, pe când viaţa se pierde 

în anii grei scurşi la picioarele morţii. 
 
 
5. Nemurirea este libertatea destinului de a-şi recunoaşte 

propria sa moarte în faţa eternităţii. 
 
 
6. Ce poate fi mai efemer decât timpul în faţa nemuririi? 
 
 
7. Nemurirea este jocul la care viaţa pierde mereu. 
 
 
8. Nemurirea este visul morţii de a deveni  viaţă eternă , deci 

de a muri, etern, câte puţin, cu fiecare clipă trecătoare. 
 
 
9. Nemurirea este oceanul visului care şi-a pierdut ţărmurile 

la ruleta norocului chior al unui Destin potrivnic. 
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10. Nemurirea nu va toarce niciodată timpul la fuiorul 
eternităţii. 

 
 
11. Nimic mai absurd decât expresia:”viaţă nemuritoare”, 

deoarece nu există viaţă fără de moarte.A fi etern în faţa 
morţii înseamnă a muri etern cu fiecare clipă trecătoare. 

 
 
12. Nemurirea este păcatul de a fi al morţii în această viaţă. 
 
 
13. Nemurirea este balanţa care nu se înclină niciodată către 

fluviul clipelor trecătoare. 
 
 
14. Nemurirea este mai săracă decât viaţa în clipe fiindcă nu 

poate accepta scurgerea timpului. 
 
 
15. Ce poate fi nemurirea decât lacrima destinului prelinsă din 

clipa eternă a ochilor tăi? 
 
 
16. Nemurirea nu cunoaşte viaţa fiindcă aceasta chiar şi 

eternă este o trecere prin destinul atâtor şi atâtor clipe 
văduvite de propria lor eternitate. 

 
 
17. Nemurirea este nimbul sub care se ascunde visul existenţei. 
 
 
18. Ce poate fi dincolo de nemurire decât tot nemurire?Dar 

dincolo de existenţă?Destin! 
 



 5

19. Cine poate asculta aria nemuririi în această viaţă fără să 
cunoască moartea? 

 
 
20. Nemurirea nu se poate ascunde nicăieri în această lume 

chiar dacă este eternitatea unei singure clipe, dar nici nu 
poate fi aflată vreodată de către visul nostru. 

 
 
21. Nimic nu poate fi mai măreţ decât să crezi în nemurire în 

această lume a muririi. 
 
 
22. Nemurirea nu poate fi cunoscută nicăieri în această viaţă 

fiindcă va fi mereu dincolo de propria sa moarte. 
 
 
23. Nemurirea poate fi dobândită doar prin moarte. 
 
 
24. Fără de moarte nu ar fi nemurirea. 
 
 
25. Nemurirea este clipa încremenită într-o fotografie,iar viaţa 

filmul suprapunerii mai multor fotografii ce denotă iluzia 
de mişcare. 

 
 
26. Nemurirea este statică prin eternitatea propriei clipe, iar 

viaţa dinamică,prin suprapunerea miliardelor de clipe.De 
aceea pentru a recunoaşte moartea trebuie să mergi 
înainte,trăind, iar pentru a afla nemurirea trebuie să stai 
în eternitatea propriei tale clipe,murind. 

 
 



 6

27. Nemurirea este trandafirul ale cărui petale nu se pot 
număra niciodată fiind toate în aceeaşi clipă. 

 
 
28. Ce poate fi mai măreţ decât să înţelegi sensul nemuririi în 

această viaţă? 
 
 
29. Alături de nemurire nu va mai sta niciodată nimic fiindcă 

aceasta este totul,este Dumnezeu. 
 
 
30. De câte ori privesc în ochii inimii tale redescopăr 

nemurirea  propriului meu destin de dincolo de mine. 
 
 
31. Doar privind în ochii morţii vei descoperi nemurirea. 
 
 
32. Nemurirea este visul  prin care poţi să înţelegi sensul 

morţii din această viaţă. 
 
 
33. Viaţa va sta mereu între două paranteze pe ţărmul 

nemuririi. 
 
 
34. Ascult mirajul de a fi al morţii doar înţelegând nemurirea. 
 
 
35. Nemurirea va crede doar în propriul său zâmbet oglindit 

pentru noi oamenii, în Destin. 
 
 
36. Nemurirea nu poate înţelege noul, precum nici 

vechiul.Numai eternul. 
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37. Nemurirea este moartea neînţeleasă îndeajuns de viaţă. 
 
 
38. Nemurirea este soclul pe care nu poate fi aşezată nici o 

statuie,tocmai fiindcă în nemurire nimic nu se poate naşte 
spre a muri. 

 
 
39. Nemurirea este freamătul voinţei unui singur 

Destin:Eternitatea. 
 
 
40. Nemurirea este răsăritul ochilor tăi din inima mea. 
 
 
41. Nemurirea  înmănunchează tot ceea ce ar trebui să 

înţelegem din visul  acestei vieţi, dar nu vom afla niciodată. 
 
 
42. Nemurirea este faţa necunoscută a cunoaşterii. 
 
 
43. Nemurirea este focul la care s-a încălzit Dumnezeu când a 

descoperit prin noi, murirea. 
 
 
44. Nemurirea este mănunchiul de raze al iubirii noastre ce nu 

vor putea lumina pentru nimic în lume uitarea. 
 
 
45. Nemurirea este amintirea eternă despre absolut. 
 
 
46. Nemurirea este cel mai măreţ adevăr ascuns în iubirea 

unei clipe eterne. 



 8

 
47. Nemurirea este farmecul amintirii de a putea iubi 

eternitatea ochilor tăi. 
 
 
48. Nemurirea este strigătul mut al Îngerului Morţii, prin care 

acesta acceptă iubirea venită până şi din viaţă. 
 
 
49. Nemurirea este soarta unui Destin de a fi el însuşi. 
 
 
50. Nemurirea este romanţa cântată morţii de către viaţă la 

balconul miraculosului Dumnezeu. 
 
 
51. Nemurirea este valul care se sparge pentru eternitate de 

stânca destinului unei mari iubiri. 
 
 
52. Nemurirea este orizontul existenţei ce nu poate fi atins 

niciodată de timp. 
 
 
53. Nemurirea este seninul pentru care nici viaţa nu poate găsi 

nori pe taraba unui anume Destin. 
 
 
54. Nemurirea este mântuirea de sine a absurdului acestei 

vieţi. 
 
 
55. Nemurirea este insula pe care cu toţii vom naufragia prin 

moarte,odată şi odată. 
 
 



 9

56. Nemurirea este  destinul unei Amintiri despre absolut. 
 
57. Nemurirea este farmecul Lui Dumnezeu. 
 
 
58. Ce anume poate să înţeleagă mai bine moartea decât 

nemurirea? 
 
 
59. Nemurirea este moartea privită vie de către viaţă. 
 
 
60. Nemurirea se închină numai propriei sale eternităţi. 
 
61. Nemurirea este salutul rece al eternităţii pe buzele fierbinţi 

ale trecerii, prin care această viaţă devine vie. 
 
 
62. Nemurirea fără de iubire este oarbă. 
 
 
63. Nemurirea nu se aseamănă decât cu  zâmbetul tău pierdut 

în eternitatea din mine. 
 
 
64. Nemurirea este clipa ce a încremenit de frigul acestei 

vieţi,îngheţând pentru totdeauna. 
 
 
65. Oare de ce fugim mereu de moartea care se află în 

noi?Doar fiindcă ne e frică de eternitatea nemuririi sale? 
 
 
66. Cine poate înţelege nemurirea din speranţa unui suflet de 

om? 
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67. A fi alături de nemurire este echivalent cu aţi înţelege 

propria ta moarte. 
 
 
68. Nemurirea este esenţa paradoxului acestei vieţi.Ne e frică 

de moarte,vrem să trecem veşnic,uitând că eternitatea 
nemuririi se află în moarte. 

 
 
69. Nemurirea este pasul făcut de Dumnezeu la facerea 

lumilor,uitând să lase în urma Lui viaţa. 
 
 
70. Nemurirea erodează până şi moartea dacă vrea astfel 

Iluzia Vieţii. 
 
 
71. Prin moarte, fiecare dintre noi, trecem în adevărata 

nemurire. 
 
 
72. Nu poate fi un păcat mai mare decât să-i atribui nemuririi 

viaţa ce nu poate fi niciodată eternă ci doar trecătoare. 
 
 
73. Alături de nemurire până şi Destinul se simte 

stingher,ştiind de minciuna Iluziei Vieţii. 
 
 
74. Nemurirea este speranţa atâtor vieţi,tocmai fiindcă acestea 

cu cât fug mai tare de moarte, speră la nemurirea acesteea. 
 
 
75. Nemurirea este vârful ce nu poate fi atins al absolutului 

vieţii cu nume de moarte! 
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76. Nemurirea este darul uitat de Dumnezeu la ruleta 

norocului  acestei vieţi care nu iese niciodată câştigătoare 
pentru noi. 

 
77. Nemurirea este izvorul tămădurii tuturor clipelor acestei 

lumi deşarte. 
 
 
78. Nemurirea te înţelege doar dacă vei recunoaşte moartea. 
 
 
79. Fără moarte nu am şti ce este speranţa nemuririi. 
 
 
80. Nemurirea este visul de aur al unei omeniri de tinichea. 
 
 
81. Fără nemurire nu ar fi moartea iar fără moarte viaţa.Cu 

toate acestea ne dorim nemurirea neştiind că astfel ne 
dorim eternitatea morţii în pofida trecerii efemere a vieţii. 

 
 
82. Nemurirea este întregul morţii,din care s-a desprins 

frântura de viaţă pe care o dorim eternă. 
 
 
83. Nemurirea este dorul divin de a fi el însuşi etern sfidând 

viaţa trecătoare. 
 
 
84. Nemurirea este palatul de cleştar al morţii, în care orice 

viaţă ar îngheţa,pentru totdeauna,nemaiputând trece 
niciodată dintr-o clipă în alta. 
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85. Nemurirea este stânca pe care nu a escaladat niciodată 

speranţa vieţii. 
 
86. Nemurirea este etalonul suprem al Iluziei Vieţii:fugind de 

moarte, renegă tocmai eternitatea nemuririi. 
 
 
87. Nemurirea este libertatea de a fi a morţii dar şi 

încătuşarea vieţii în propriile sale chingi ale temporalităţii. 
 
 
88. Nemurirea este visul din care nimeni nu se mai trezeşte 

vreodată. 
 
 
89. Unde poţi fi mai singur decât în nemurire? 
 
 
90. Ce poate fi mai sinceră decât nemurirea  privită prin ochii 

morţii? 
 
 
91. Nemurirea este furtuna Destinului din ochii vieţii mele. 
 
 
92. Nemurirea este lacrima prin care cuvântul e obligat să 

tacă etern. 
 
93. Nemurirea este viaţa morţii. 
 
 
94. Nemurirea este răsăritul care nu apune niciodată peste 

moarte. 
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95. Nemurirea se ascunde numai în lumina necunoaşterii. 
 
 
96. Ce-ai face cu nemurirea dacă ai vrea să trăieşti? 
 
97. Încotro merge nemurirea dacă nu spre propria sa 

eternitate din moartea continuă? 
 
 
98. Soarele nemuririi nu poate străluci niciodată  în viaţa 

definită prin murire. 
 
 
99. Nemurirea este arta prin care Destinul uită de sine. 
 
 
100. Nemurirea priveşte dincolo de moarte murind 

continuu. 
 
 
101. Nemurirea reprezintă uitarea din marea amintire a 

Lui Dumnezeu pentru noi. 
 
 
102. Nemurirea este magicianul care nu poate înţelege 

că jonglează cu eternitatea morţii,greşind mereu în visul 
propriei noastre existenţe. 

 
 
103. Nemurirea nu poate crede în perfecţiunea acestei 

lumi atât de trecătoare. 
 
 
104. Nemurirea este visul de a fi eterni în clipa iubirii 

noastre. 
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105. Nemurirea este restul uitat de Destin la masa 

propriei sale deşertăciuni. 
 
 
106. Nemurirea este furtuna ochilor ce cad în genunchi 

privind perfecţiunea iubirii. 
 
 
107. Nemurirea este lanţul care ţine moartea trează 

pentru a naşte viaţa. 
 
 
108. Nemurirea este nimbul perfecţiunii al imperfectului 

Destin. 
 

109. Nemurirea este jocul dea v-aţi ascunselea a 
Destinului cu Iubirea. 

 
 
110. Nemurirea se roagă Deşertăciunii, pentru a putea 

înţelege sensul vieţii. 
 
 
111. Nemurire?Cuvânt magic prin care putem înţelege 

moartea. 
 
 
112. Unde este nemurirea?În magia privirii tale.De 

aceea te iubesc. 
 
 
113. Fără amintirea nemuririi iubirea cuvântului tău,nu 

ar mai răsări peste  inima mea cu atât de multă viaţă, 
îngenunchind paşii morţii eterne. 
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114. Nemurirea este viaţa pierdută în cuvânt, a 

Destinului fiecărei iubiri. 
 
 
115. Nemurirea este visul somnului etern ce devine astfel 

realitate, trăind! 
 
116. Nu cred că există artist pe lumea asta care să poată 

zugrăvi cu adevărat nemurirea privirii tale,pierdută în 
eternitatea sufletului meu. 

 
 
117. Nemurirea este nostalgia morţii din această viaţă. 
 
 
118. Dacă vrei să găseşti nemurirea va trebui să o cauţi 

mai înainte de toate în  eternitatea încremenită a morţii şi 
pe urmă în această viaţă trecătoare. 

 
 
119. Nemurire sau viaţă eternă?Cel mai mare paradox 

posibil.Viaţa este trecere,iar o trecere la infinit ar fi doar 
moartea! 

 
 
120. Nemurirea este deşertul unde cuvintele însetate nu 

vor găsi niciodată morganatica oază unde să poată bea apa 
vieţii veşnice. 

 
 
121. Nemurirea este Infinitul care nu-şi poate înţelege 

propria sa viaţă. 
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122. Nemurirea răscoleşte doar suflete şi nu trupuri.De 
aceea sufletul este etern iar trupul se descompune în 
eternitatea ţărânii din care provine. 

 
 
123. Nemurirea este templul speranţei. 
 
 
124. Nemurirea crede doar în iubire. 
 
 
125. Nemurirea vine numai pe aripile morţii. 
 
 
126. În nemurire se ascunde cel mai mare dar al 

vieţii:Speranţa. 
 
 
127. Nemurirea este dorul necuprins al morţii faţă de 

viaţă. 
 
 
128. Fără nemurire nu am putea iubi. 
 
 
129. Nemurirea îi aminteşte vieţii de inerenţa morţii. 
 
 
130. Nemurirea este strigătul mut al eternităţii din ochii 

iubirii. 
 
 
131. Nemurirea este valul care se sparge etern de tâmpla 

deşertăciunii acestei lumi. 
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132. Nemurirea este marea regăsire de sine a 
dumnezeului iubirii noastre. 

 
133. Izvorul nemuririi se află numai pe tărâmul 

eternităţii morţii. 
 
 
134. Prin nemurire moartea fiinţează mereu.De aceea e 

eternă. 
 
 
135. Nemurirea se roagă neantului acestei existenţe prin 

cuvintele de foc ale iubirii. 
 
136. Prin nemurire iubirea este cuvântul morţii spus 

pentru eternitate în visul acestei vieţi. 
 
 
137. Nemurirea se scaldă pe tărâmul morţii în apa vieţii. 
 
 
138. Nemurirea este visul vieţii de a trăi etern, trecând 

peste clipe o eternitate,neştiind că fiecare clipă este o 
eternitate.A trece o eternitate peste clipe, înseamnă a te 
include în eternitatea unei clipe.A muri.Astfel nemurirea 
este moartea văzută de viaţă ca fiinţând etern. 

 
 
139. Nemurirea se roagă sfinxului din cuvântul privirii 

tale,acela de a iubi. 
 
 
140. Nemurirea nu poate regreta niciodată nimic fiindcă 

înţelege totul. 
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141. Nemurirea este sufletul care se regăseşte în 
eternitatea propriei sale morţi la fel de viu pe cât era în 
lumea deşertăciunii. 

 
 
142. Nemurirea este flamura dăruită de îngerul morţii 

acestei vieţi. 
 
 
143. Nemurirea este cerul căutat de ochii orbiţi de atâta 

viaţă deşartă. 
 
 
144. Fără simbolul nemuririi întreaga noastră lume nu 

ar avea nici un sens. 
 
145. Nemurirea este rugul aprins al viselor noastre. 
 
 
146. Nemurirea este ramura pe care viaţa acestei lumi 

nu se va putea căţăra niciodată. 
 
 
147. Nu există iubire care să nu fie nemuritoare. 
 
 
148. Fiecare dintre noi devenim eterni atunci când 

iubim. 
 
 
149. Eternitatea este sângele nemuririi iar iubirea 

sufletul său. 
 
 
150. Nemurire fără de moarte nu poate exista. 
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151. Nemurirea este surâsul prin care Destinul ne arată 

că totul are un sens. 
 
152. Nemurirea este darul divin al existenţei prin 

moarte. 
 
 
153. Nemurirea  este cântecul sirenelor eternităţii din 

visul acestei lumi. 
 
154. Nemurirea nu poate ascunde nimic din ceea ce ştim, 

tocmai fiindcă nu ştim nimic despre aceasta. 
 
 
155. Nemurirea este liniştea eternităţii în tumultul 

acestei vieţi, 
 
 
 
156. Nemurirea poate fi auzită numai în infinitul 

propriului tău suflet. 
 
 
157. Prin nemurire viaţa este eternă, cununându-se 

pentru totdeauna cu moartea.Acest mariaj dă sens întregii 
noastre existenţe născând speranţa. 

 
 
158. Nemurirea este zarea pătată de pescăruşii vieţii ce 

nu pot muri niciodată pe tărâmul morţii. 
 
 
159. Nemurirea este floarea privirii tale ce nu va 

cunoaşte niciodată toamna unei despărţiri, de această clipă 
eternă. 
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160. Nemurirea este rugăciunea Destinului de a se regăsi 

pe sine însuşi în faţa morţii. 
 
 
161. Cel mai mare blestem constă în nemurirea 

despărţirii. 
 
 
162. Nemurirea are propria sa lume:Eternitatea Clipei. 
 
 
163. Nemurirea este amăgirea prin care vrem să ne 

înţelegem propria viaţă. 
 
 
164. Nemurirea este visul cuvântului tău răsărit peste 

timp în lumea mea, unde tu nu mai eşti demult. 
 
 
165. Nemurirea este absolutul deşertăciunii de a fi 

ideală. 
 
 
166. Nemurirea este atât de adâncă în sufletul meu,încât 

mă simt străin de mine însumi,într-o lume unde esenţa 
speranţei constă în nemurire.  

 
 
167. Nemurirea este străinul la masa căruia nu avem ce 

căuta pe parcursul acestei vieţi. 
 
 
168. Oare dacă nu am mai avea noţiunea nemuririi am 

mai exista? 
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169. Fără de nemurire nu aş putea să te iubesc atât de 

mult. 
 
 
170. Tu eşti nemurirea existenţei mele,dragostea 

mea.Prin tine viaţa mea a devenit un vis împlinit. 
 
 
171. Sufletul unui om nu ar putea rezista nemuririi fără 

de iubire chiar dacă corpul său ar trăi etern. 
 
 
172. Noi oamenii suntem nemuritori.O celulă poate trăi 

la infinit, dar un conglomerat de celule cum sunt oamenii 
şi animalele îmbătrânesc şi mor fiindcă se reproduc greşit 
atunci când se copiază unele pe altele.Pentru a fi corpul 
nemuritor va trebui corectat defectul genetic prin care se 
copiază celulele care îl compun.Să fi survenit acest 
accident genetic, odată cu cel prin care gândim doar cu 
câteva procente din materia noastră cenuşie? 

 
 
 
173. Iubirea este pentru om dovada propriei sale 

nemuriri pierdută undeva la zarurile istoriei. 
 
 
174. Fără de iubire, nemurirea ar fi doar o noţiune fără 

de conţinut. 
 
 
175. Nemurirea este visul de a fi etern al iubirii. 
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176. Nemurirea este sclava şi stăpâna iubirii. 
 
 
177. Absolutul nemuririi este iubirea. 
 
 
178. Nemurirea este speranţa ce nu poate muri iubind. 
 
 
179. Care este diferenţa dintre iubire şi nemurire la 

nivel absolut? 
 
 
180. Până şi nemurirea este muritoare în faţa iubirii 

nemuritoare. 
 
 
181. Zborul nemuririi din inima ta naşte eternitatea 

iubind. 
 
 
182. Paşii nemuririi nu pot lăsa urme în timp, fiind 

eterni. 
 
 
183. Nemurirea răscoleşte amintirea oricărei inimi ce 

bate tangoul muririi în zâmbetul său. 
 
184. Nemurirea respiră prin plămânii morţii aerul 

iubirii din noi. 
 
 
185. Nemurirea va fi un absurd etern atâta timp cât nu 

cunoaştem adevărata iubire. 
 
186. Nemurirea este balsamul ce poate înţelege moartea. 
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187. Fără nemurire întreaga moarte ar dipărea. 
 
 
188. Nemurirea va îmbrăţişa etern destinele marilor 

iubiri. 
 
 
189. Nu există suflet care să înfrunte nemurirea însă 

iubire,da. 
 
 
190. Un suflet faţă de nemurire este o furnică faţă de un 

munte,în schimb nemurirea devine furnică când e vorba 
de iubire. 

 
 
191. Pentru a deveni nemuritori va trebui să ştim iubi cu 

adevărat. 
 
 
192. Prin nemurire omul va cunoaşte viaţa eternă a 

morţii. 
 
 
193. Nemurirea este mai înainte de toate marea pace a 

sufletului cu propriul său sine prin iubire. 
 
 
194. Nemurirea este adierea primăvăratică a privirii tale 

din eternitatea cuvântului: iubire. 
 
195. Nemurirea nu poate fi plătită şi nici preţuită fiindcă 

nu se include în cadrul nici unui etalon,la fel ca şi iubirea. 
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196. Nemurirea este aripa de dor prin care iubirea 

începe să doară. 
 
 
197. Atunci când iubirea doare devine nemuritoare. 
 
 
198. Ce altceva poate să fie nemurirea decât lacrima 

unei iubiri pierdută în eternitatea clipei? 
 
 
199. Doar iubind vei ajunge la izvorul nemuririi. 
 
 
200. Chiar dacă corpul nostru ar fi etern,oare ar suporta 

sufletul plictiseala unei eternităţi fără de iubire? 
 
 
201. Numai prin iubire eternitatea devine o clipă şi 

nemurirea o frântură din această clipă. 
 
 
202. Nemurirea este vinul iubirii mai vechi decât vremea 

care nu se tulbură niciodată decât atunci când e băut la 
masa Destinului de către Cuvântul:Iubire. 

 
 
203. Nu există greşeală mai mare decât să consideri 

nemurirea ca fiind teama ta de moarte. 
 
 
204. Atunci când îţi e teamă de moarte încearcă să 

înţelegi nemurirea clipei în care te afli.  
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205. Alături de nemurire orice Destin devine invincibil. 
 
 
206. Nemurirea este verdele primăvăratic din grădina 

eternă a iubirii. 
 
 
207. Nu putem iubi fără de cunoaştere.prin urmare fără 

de cunoaştere nu putem fi nemuritori. 
 
 
208. A cunoaşte nemurirea poate fi cel mai mare blestem 

dacă nu cunoşti iubirea. 
 
 
209. Doar prin iubire omul va cunoaşte nemurirea  

fiindcă oricât de etern ar fi trupul, fără de iubire ţi-ar 
muri orice speranţă,orice dorinţă,orice etalon de 
frumuseţe fiind un mort într-o viaţă eternă. 

 
 
210. Nemurirea este stindardul prin care vei reuşi să 

înţelegi o fărâmă din neînţelesul iubirii. 
 
 
211. Cine ar putea îndeplini vreodată condiţiile 

nemuririi fără de iubire? 
 
 
212. Cine nu îşi doreşte nemurirea în faţa morţii neştiind 

că aceasta este tocmai moartea. 
 
 
213. Fiindu-ţi teamă de moarte te gândeşti la nemurire, 

dar oare atunci nu îţi este teamă de iubire,de adevărata şi 
mare dragoste? 
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214. Ce poate fi mai fragilă dar şi mai puternică în 

acelaşi timp decât nemurirea? 
 
 
215. Unde poate răsări soarele nemuririi decât în 

sufletul cuvântului iubire? 
 
 
216. Am rătăcit prin ceaţa nemuririi neştiind ce este 

aceasta până nu  te-am întâlnit pe tine dragul meu suflet 
pereche. 

 
 
217. Ce poate fi mai emoţionant decât să asculţi cântecul 

de lebădă al nemurii în această lume? 
 
 
218. Nemurirea este paradisul îngerilor care au înţeles 

iubirea. 
 
 
219. În faţa nemurii nu trebuie să te apleci niciodată 

fiindcă nu are preţ la fel ca şi iubirea. 
 
 
220. Dumnezeul nostru este iubire şi de aceea nemurirea 

noastră constă în iubire. 
 
221. Pe scena nemuririi nu vor juca niciodată actorii 

unui Destin rupt de iubire. 
 
 
222. Nemurirea devine cea mai mare singărătate fără de 

iubire. 
 



 27

 
223. Nemurirea te întâlneşte acolo unde nici nu te 

aştepţi, fiind ceasul fără de ore al eternităţii tale. 
 
 
224. Nemurirea răvăşeşte atâtea inimi doritoare de 

absolut încât face mai persistent aerul morţii mai tare ca 
niciodată fără de iubire. 

 
 
225. Nemurirea este pavăza prin care Destinul se 

sprijină pe absolutul  singurei sale speranţe de a fi etern. 
 
 
226. Nemurirea risipeşte mai mult decât orice clipele 

atât de trecătoare ale acestei vieţi,alegând doar una 
singură,aceea a iubirii. 

 
 
227. Nemurirea este steaua care nu poate răsări în 

sufletele fără de iubire. 
 
 
228. Nu va exista decepţie mai mare decât atunci când 

omul va realiza că deşi a obţinut corectura genetică prin 
care să-şi menţină corpul etern,nu va suporta tocmai 
eternitatea,întrucât aceasta nu constă într-o infinitate de 
clipe ci doar într-una singură,de unde este alungat timpul. 

 
 
229. Nemurirea este rana ce nu va putea fi vindecată 

decât prin iubire. 
 
 
230. Atunci când omul va descoperi nemurirea va trebui 

să descopere şi iubirea. 



 28

 
 
231. Prin nemurirea trupului omul ar putea trăi 

moartea eternă a acestei lumi, trecătoare. 
 
 
232. Nemurirea este cel mai frumos vis al omenirii de a 

se depăşi pe ea însuşi. 
 
 
233. Prin nemurire absolut totul şi-ar pierde orice preţ, 

iar societatea ar deveni de o banalitate extremă, încât 
membrii săi şi-ar dori mai mult decât orice pe lume 
moartea.Asta dacă nu ar reuşi să trăiască o eternă mare 
iubire. 

 
 
234. Nemurirea este dorul Lui Dumnezeu faţă de 

propriul său cuvânt din care îi este alcătuit trupul şi 
anume din Iubire. 

 
 
235. Calea nemurii este drumul cel mai sigur către 

moarte fără de iubire. 
 
 
236. Nemurirea împlineşte mai mult decât orice pe 

această lume Destinul morţii. 
 
 
237. Nemurirea este absolutul frontierei dintre 

acceptabil şi neacceptabil în această viaţă. 
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238. Paradoxal,tocmai mizeria acestei lumi meschine 
este cea care te ajută să înţelegi şi să îţi doreşti adevărata 
nemurire din moarte. 

 
 
239. În viaţă nu poţi fi nemuritor oricât de etern ar fi 

trupul tău,tocmai fiindcă viaţa este 
mişcare,schimbare,transformare.Ce ar deveni toate 
acestea la infinit?Tot moarte! 

 
 
240. Nemurirea este reversul eternităţii sau aducerea 

morţii în viaţă. 
 
 
241. Prin nemurire înţelegem că nu putem înţelege 

nimic. 
 
 
242. Nemurirea se trezeşte odată cu eternitatea, murind 

continu, în ziua speranţei Lui Dumnezeu. 
 
 
243. Nemurirea?Un vis prea real pentru Iluzia Vieţii 

noastre. 
 
 
244. Nemurirea se scaldă în apa vieţii doar pentru ochii 

care au înţeles ce înseamnă o lacrimă vărsată din iubire. 
 
 
245. Până şi nemurirea îşi pierde orice valoare în faţa 

iubirii. 
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246. Nemurirea te face mai puternic doar dacă  înţelegi 
moartea. 

 
 
247. Fără de moarte nemurirea ar fi un simplu cuvânt al 

cărui sens ar fi de o banalitate extremă.Aceeaşi banalitate 
va deveni viaţa când va reuşi să obţina aşa zisa nemurire a 
corpului uman în faţa morţii. 

 
 
248. Nemurirea este versul unui poem spus de moarte 

acestei vieţi. 
 
 
249. Adevărata nemurire va putea fi atinsă de către 

suflete numai pe tărâmul morţii.De aceea orice mare 
iubire este un refugiu în moarte. 

 
 
250. Nemurirea este dominoul pe care încearcă să-l 

construiască viaţa sfidând moartea,fără să înţeleagă că 
mereu va lipsi cea mai importantă piesă din 
acesta:Moartea. 

 
 
251. Unicul refugiu al nemuririi este în moarte. 
 
 
252. Nemurirea este geniul morţii de aceea nu poate fi 

înţeleasă în viaţă decât de către genialitate. 
 
 
253. Geniul este sufletul nemuririi şi de aceea  se 

refugiază alături de aceasta în eternitatea morţii sfidând 
viaţa pe care o trăieşte prin Destin. 
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254. Orice mare iubire are partea sa de genialitate,deci 

de nemurire.Toate trei convieţuiesc în eternitatea acelei 
clipe. 

 
 
255. În nemurire constă esenţa dorului din această lume. 
 
 
256. Ce departe este uneori nemurirea din sufletul 

nostru de noi înşine atunci când uităm să iubim. 
 
257. Ce altceva poate să însemne nemurirea decât dorul  

unei mari iubiri? 
 
 
258. Fără nemurire orice amintire şi-ar pierde 

consistenţa. 
 
 
259. Prin nemurire eternitatea devine dor şi amintire 

sfidând viaţa. 
 
 
260. În nemurire nu au ce căuta ticăloşii şi meschinii 

fiindcă aceştia săvârşesc toate aceste mizerii conştienţi de 
existenţa morţii salvatoare din inconştientul lor.De aceea 
au hotărât să aducă nemurirea în viaţă.Rezultatul va fi că 
vor ridica moartea la cel mai mare preţ,devenind dorinţa 
cea mai acerbă a tuturor. 

 
 
261. Prin nemurire moartea învinge viaţa. 
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262. Nemurirea este saltul Destinului către propriul său 
absolut. 

 
 
263. Ai acorda eternităţii atributele vieţii,ceea ce este 

imposibil.Este o falsă nemurire. 
 
 
264. Nemurirea sufletului şi nemurirea trupului.Iată 

două nemuriri care se opun.Care este cea adevărată? 
 
 
265. Chiar dacă s-ar schimba întru totul fiinţa 

umană,odată descoperită nemurirea trupului,va avea o 
mare problemă cu sufletul ce nu va putea înţelege 
niciodată o astfel de nemurire,decât dacă se va refugia în 
clipa eternităţii de unde a venit. 

 
 
266. Fără nemurire nici Dumnezeu nu şi-ar fi putut 

înţelege eternitatea propriei sale clipe. 
 
 
267. Nemurirea este clipa eternă a Lui Dumnezeu care 

se oglindeşte la infinit în Cunoaştere devenind 
trecătoare,deci Destin. 

 
 
268. Destinul este imaginea nemuririi. 
 
 
269. Nemurirea este dincolo de Destin,iar orice viaţă 

eternă ar fi o Iluzie a Vieţii,eternă. 
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270. Nemurirea este sfinxul ce nu poate fi erodat de 
vântul timpului întrucât se află dincolo de acesta. 

 
 
271. Nemurirea este zefirul primăverii eterne al iubirii 

Lui Dumnezeu. 
 
 
272. Prin nemurire Dumnezeu iubeşte această lume. 
 
 
273. Nemurirea este şansa Destinului de a vedea propria 

sa imagine,neştiind că sinele său este imaginea nemuririi 
Lui Dumnezeu. 

 
 
274. Nemurirea este moartea morţii pentru Iluzia Vieţii 

noastre. 
 
 
275. Oare cum ar arăta nemurirea fără Dumnezeu?Nu 

ar mai fi. 
 
 
276. Nemurirea prin eternitatea sa trebuie să fie 

deasupra existenţei.Şi totuşi există! 
 
 
277. Nemurirea este răspunsul amintirii despre propriul 

său sine. 
 
 
278. Nemurirea răscoleşte orizontul de neatins al Iluziei 

Vieţii. 
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279. Nemurirea nu poate fi nici mai departe şi nici mai 
aproape de clipa propriei eternităţi a sufletului nostru, 
fiindcă nici ona din dimensiunile acestei lumi nu pot fi 
eterne ci trecătoare. 

 
 
280. Nemurirea este sufletul iubirii care-şi aminteşte 

propria sa eternitate. 
 
 
281. Nemurirea este acea parte din Destin pe care a uitat 

de amintirea sufletului nostru. 
 
 
282. Nemurirea este cheia oricărei înţelepciuni care nu 

va deschide niciodată uşa vieţii eterne a morţii. 
 
 
283. Nemurirea este tărâmul mântuirii de sine a 

cuvântului. 
 
 
284. Nemurirea este dincolo de orice logică a Iluziei 

Vieţii. 
 
 
285. Iluzia Vieţii vede nemurirea ca fiind o trecere 

eternă spre moarte,o viaţă eternă,pe când nemurirea este 
tocmai eternitatea care nu acceptă nici o trecere. 

 
 
286. Nu poate exista nemurire trecătoare precum nu 

poate exista trecere în nemurire,deci viaţă. 
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287. Nemurirea este diadema de stele dăruidă de 
Dumnezeu,iubirii. 

 
 
288. Nemurirea este frumuseţea prin care cuvântul 

devine etern în propria sa lume. 
 
 
289. Nemurirea este astrul care străluceşte numai pe 

tărâmul morţii unde nu există  trecere. 
 
 
290. Omul  vede în nemurire salvarea de moarte tocmai 

fiindcă nu înţelege moartea ca fiind adevărata nemurire. 
 
 
291. Te iubesc şi dragostea noastră va fi nemuritoare 

tocmai fiindcă înţeleg moartea, care este cu totul altceva 
decât ceea ce ştie Iluzia Vieţii despre aceasta. 

 
 
292. Nemurirea este  cuvântul infinitului de a fi el însuşi. 
 
 
293. Nemurirea este spectrul luminii care nu se mai 

poate divide în nici una din culorile sale de bază, 
redevenind acel astru al Luminii Divine. 

 
 
294. Tu eşti nemurirea inimii mele dragostea mea, 

fiindcă numai în ochii tăi pot privi cu respiraţia sufletului 
meu. 

 
 
295. E atât de multă nemurire în sângele iubirii noastre 

încât întreaga eternitate ar putea naviga pe valurile sale. 
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296. Oare unde aş putea afla taina nemuririi decât în 

sufletul iubirii noastre. 
 
 
297. Care ar putea fi diferenţa dintre nemurirea mea 

sau a ta în ochii iubirii noastre? 
 
 
298. Nemurirea marilor iubiri izvorăşte din adevărul 

absolut prin care Dumnezeu a rostit cuvântul  ce a clădit 
întreaga lume. 

 
 
299. Prin naştere ne-am trezit din visul nemuririi într-

un alt vis,acel al Iluziei Vieţii. 
 
 
300. Nemurirea este steaua ce nu răsare niciodată peste 

Destinul acestei lumi muritoare. 
 
 
301. Nemurirea este marea amintire a infinitului de a fi 

el însuşi. 
 
 
302. Nemurirea este dorinţa absolutului de a fi real în 

visul muritor al acestei lumi. 
 
 
303. Nemurirea este libertatea de a fi etern, a cuvântului 

în lumile existenţei. 
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304. Cum destinul îşi are soarta sa şi nemurirea îşi are 
propria sa moarte. 

 
 
305. Eternitatea poate fi o măsură a nemuririi dar 

nemurirea nu poate fi o măsură a eternităţii decât dacă 
eternitatea este însufleţită. 

 
 
306. Trăim de parcă am fi nemuritori, nefiind niciodată 

cu adevărat pregătiţi pentru moarte. 
 
 
307. Sufletul nemuririi constă tocmai în moarte.Dacă nu 

ar fi moartea nu ar fi nici nemurirea. 
 
 
308. Înstrăinarea de sine este principala frontieră dintre 

moarte şi viaţă, ce nu va lăsa niciodată nemurirea să o 
treacă. 

 
 
309. Nemurirea aştrilor constă în lumina ce va traversa 

infinitul dimensional  aducându-l mereu într-un prezent 
continuu al altor şi altor dimensiuni. 

 
 
310. Lumina este amintirea eternă a nemuririi. 
 
 
311. Nemurirea este palatul de cleştar al 

Adevărului,unde nu poate intra nici o Iluzie a Vieţii. 
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312. Nemurirea este gara unde nu va opri niciodată 
trenul Iluziei Vieţii tocmai fiindcă nu poate fi 
străbătută,neavând un capăt de început sau de sfârşit. 

 
 
313. Nemurirea este balsamul doar acelui suflet ce are 

înaintea sa obligaţia morţii. 
 
 
314. Nemurirea nu poate fi mărginită nici de viaţă şi nici 

de moarte fiind eternul infinit.Tocmai de aceea le 
transformă pe ambele în nemurire. 

 
 
315. Nemurirea este lumina al cărui spectru este o 

singură culoare: eternitatea. 
 
 
316. Romantismul nemuririi constă în moartea sa 

eternă,numită viaţă veşnică. 
 
 
317. Nu există viaţă nemuritoare,fiindcă  în viaţă mori 

cu fiecare clipă care trece. 
 
 
318. Nemurirea este zâmbetul absolutului. 
 
 
319. Nemurirea trăieşte doar în inima care iubeşte. 
 
 
320. Nemurirea este sufletul iubirii. 
 
 
321. Nemurirea este raza de speranţă din zâmbetul tău. 
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322. De nemurirea omului râde până şi Dumnezeu. 
 
 
323. A înţelege nemurirea cu cele câteva procente din 

materia cenuşie este exact ca şi cum ai înţelege infinitul. 
 
 
324. Doar 0,3 procente reprezintă diferenţa dintre un 

ADN uman de altul,ceea ce ne face pe fiecare unici în felul 
său.Această unicitate ne face să nu înţelegem nemurirea, să 
fim marginalizaţi la finitate.Adevăratul om nemuritor este 
unul şi acelaşi într-o infinitate de indivizi.Poate că în acest 
0,3 constă şi celălalt procent de aproximativ 80 la sută,de 
materie cenuşie prin care am putea procesa datele 
cunoaşterii,dar pe care nu îl putem folosi. 

 
 
325. Nemurirea este desfrâul Universului la masa 

Destinului. 
 
 
326. Nemurirea este splendoarea cuvântului:Te iubesc! 
 
 
327. Nemurirea este râul care nu poate curge niciodată. 
 
 
328. Nemurirea este răspunsul dat de Dumnezeu iubirii. 
 
 
329. Nemurirea este sensul de a fi al iubirii. 
 
 
330. Nemurirea este nemărginirea iubirii. 
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331. Fără de iubire,nemurirea ar fi o simplă minciună a 

existenţei. 
 
 
332. Nemurirea este simbolul rătăcirii acestei lumi 

muritoare. 
 
 
333. Nemurirea rătăceşte numai prin iubire în această 

lume. 
 
 
334. Nimeni nu poate fi nemuritor fără să iubească. 
 
 
335. Alături de nemurire eşti mereu alături de iubire,dar 

câţi o înţeleg cu adevărat. 
 
 
336. A spune că înţelegi nemurirea fără să iubeşti este ca 

şi cum ai afirma că cunoşti mărimea infinitului. 
 
 
337. Cine poate înţelege iubirea?Dar nemurirea ei? 
 
 
338. În spatele nemuririi nu se află nimic, fiindcă 

niciodată nu mai rămâne loc de altceva în locul iubirii. 
 
 
339. Fii nemuritor iubind, trăieşte viaţa,murind! 
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340. Nemurirea şi iubirea nu sunt întotdeauna 
fericire,precum viaţa nu are nimic de a face nici cu iubirea 
şi nici cu nemurirea fiindcă ambele sunt deasupra a ceea ce 
numim noi viaţă.De aceea nu le vom putea înţelege 
niciodată. 

 
 

341. Nemurirea este Destinul regăsit al Iubirii. 
 
 
342. Nemurirea este cântecul de lebădă al morţii 

sufletului ce nu poate iubi. 
 
 
343. Nemurirea în afara faptului că se ascunde în 

simţământul iubirii nu este nimic altceva.Tocmai de aceea 
devine Totul.Sensul existenţei noastre atât de adesea. 

 
 

344. Nemurirea este cenuşăreasa acestei existenţe, 
tocmai fiindcă trăim ca şi cum am fi nemuritori. 

 
 
345. Nemurirea este zâmbetul unui trandafir aşezat pe 

inima ochilor tăi. 
 
 
346. Nemurirea nu ştie să piardă nici o viaţă tocmai 

fiindcă nu o trăieşte niciodată ci o simte,retrăgându-se 
deseori scârbită din faţa ei. 

 
 
347. Nemurirea este visul uitat al vieţii din sufletul care 

trăieşte ca un nemuritor. 
 
 



 42

348. Alături de nemurire vei fi întodeauna mai singur 
decât orice pe lumea asta dacă nu vei iubi. 

 
 
349. Nemurirea este liniştea furtunii fiecărui suflet care 

iubeşte. 
 
 
350. Nemurirea este culpabilitatea Destinului cu Viaţa 

descoperită în faţa Morţii. 
 
 
351. În nemurire nici o scuză nu poate fi acceptată 

precum în iubire.Tocmai fiindcă există cu adevărat 
iertarea! 

 
 
352. Nemurirea este respectul purtat de Dumnezeu, 

Iubirii. 
 
 
353. Nemurirea este dorul fericirii de zâmbetul ochilor 

tăi de a fi etern. 
 
 
354. Nemurirea nu poate fi prelungită în timp, fiindcă 

este clipa. 
 
 
355. Nemurirea împărtăşeşte aceeaşi soartă ca şi 

Dumnezeu faţă de noi.Nu poate fi mai îndelung în noi 
decât prpria noastră viaţă.De aceea este bine să trăim clipa 
eternă a iubirii. 
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356. Spune Doamne,câtă nemurire se pierde în timpul 
vieţii noastre? 

 
 
357. Unde altundeva ar putea fi nemurirea decât în 

zâmbetul tău? 
 
 
358. Privind la tine realizez că înaintea mea se află 

imaginea nemuririi, dragostea mea. 
 
 
359. Nemurirea rătăceşte în fiecare dintre noi 

naufragiind prin eternitatea fiecărei clipe din care trecem 
spre moarte. 

 
 
360. Nemurirea este un vis pătat cu cafeaua de 

dimineaţă al Dumnezeului acestei lumi.Altfel nu ar mai fi 
moartea. 

 
 
361. Nemurirea te răsplăteşte cu o moarte în această 

lume. 
 
 
362. Nemurirea este frumuseţea zorilor de a lumina 

iubirile propriilor lor zile. 
 
 
363. Nemurirea este lacrima ce înţelege că cu cât vei 

alerga spre nemurire de moarte vei alerga direct în braţele 
morţii,întrucât adevărata nemurire pentru această lume 
este moartea transformată în viaţă eternă prin clipa 
iubirii. 
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364. Nemurirea este dorul inimii de a bate ora exactă a 

infinitului la întâlnirea cu sufletul pereche. 
 
 
365. Nemurirea este clipa eternă prin care devii întreg 

alături de  sufletul tău  pereche. 
 
 
366. Nemurirea este tot ce a mai rămas neamăgit de 

Iluzia Vieţii. 
 
 
367. Nemurirea este farmecul focului tandru al iubirii. 
 
 
368. Nemurirea este floarea cuvântului. 
 
 
369. Nemurirea începe întotdeauna acolo unde nu poate 

exista un sfârşit şi prin urmare nici un început. 
 
 
370. Nemurirea este Totul în locul căruia s-a aşezat 

Dumnezeu,iar acum caută adeseori găzduire în sufletele 
noastre prin farmecul iubirii sale eterne. 

 
 
371. Nemurirea ascultă orice gând care înţelege că 

moartea este un sens la fel de nemuritor ca şi oricare altul. 
 
 
372. Nemurirea respectă întodeauna viaţa chiar dacă 

este un neînţeles la fel de mare precum devine nemurirea 
faţă de viaţă.De aceea ai gândit căile Tale,Doamne? 

 



 45

 
373. În nemurire nu poate fi atâta ură,greşeală şi 

păcat,tocmai fiindcă sufletul are timp destul să înţeleagă 
unde este greşeala şi să înveţe din aceasta. 

 
 
374. Oare nu teama de moarte şi neînţelegerea nemuririi 

a născut păcatele,torturile şi crimele? 
 
 
375. Nemurirea este valul care se sparge numai în 

inimile privirilor noastre. 
 
 
376. Nemurirea este înţelesul infinitului de a fi viu. 
 
 
377. Nemurirea este talazul nedesluşti al adevărului din 

această viaţă. 
 
 
378. Nemurirea este zâmbetul morţii  care încearcă să 

învie pentru eternitate această viaţă. 
 
 
379. Nemurirea este răsăritul neînţeles de amurgul 

continuu al vieţii. 
 
 
380. Nemurirea nu va poposi niciodată în gara ochilor 

tăi fără să iubeşti cu adevărat. 
 
 
381. Nemurirea este sufletul pereche al iubirii,fără de 

care aceasta nu va fi împlinită niciodată. 
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382. Cei care nu şi-au regăsit din nemărginirea 

eternităţii sufletul pereche şi nu au trăit o mare iubire nici 
nu s-au născut tocmai fiindcă nici viaţa nu poate exista 
fără de propria ei nemurire. 

 
 
383. Nemurirea este frumuseţea sălbăticiei sufletului 

atunci când iubeşte. 
 
 
384. Nemurirea este versul de aur cântat de harfa morţii 

la festinul vieţii. 
 
 
385. Nemurirea este dansul etern al morţii cu viaţa. 
 
 
386. Nemurirea ascunde tot atât de multă moarte pe cât 

de multă viaţă. 
 
 
387. Nu poate exista nemurire fără moartea de care să 

alerge. 
 
 
388. Nemurirea este darul făcut de moarte vieţii. 
 
 
389. Nemurirea este amintirea  eternei iubiri reflectată 

în oglinda morţii. 
 
 
390. Nemurirea este visul de aur al unui singur zâmbet 

din ochii tăi. 
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391. Nemurirea este marea regăsire a sufletelor pereche 

în eternitatea clipei din care au rătăcit în viaţă. 
 
 
392. Nemurirea este sensul dat vieţii de moarte. 
 
 
393. Nemurirea este izvorul apei vieţii care nu poate 

curge niciodată pe tărâmul Timpului. 
 
 
394. Nemurirea înţelege numai o singură limită: 

Nemărginirea iubirii! 
 
 
395. Nemurirea este steaua Lui Dumnezeu. 
 
 
396. Doar Dumnezeu poate purta steaua nemuririi. 
 
 
397. Fără de nemurire viaţa şi-ar fi mântuit demult 

propriul său păcat de a exista. 
 
 
398. Nemurirea este speranţa morţii de a fi viaţă şi a 

vieţii de a fi la fel de eternă precum moartea. 
 
 
399. Nemurirea este cel mai fericit surâs al Destinului. 
 
 
400. Nemurirea este mantia ce acoperă  eternitatea 

morţii cu propria sa eternitate prin lumea religioasă de 
apoi. 
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401. Nemurirea este rima păcatului originar înaintea 

Lui Dumnezeu. 
 
 
402. Nemurirea este blestem doar pentru cei ce nu 

înţeleg nimic din iubire. 
 
 
403. Nemurirea este sabia cu tăişurile în eternitatea 

morţii. 
 
 
404. Nemurirea este cavalerul ce călăreşte moartea 

ducând-o în eternitate. 
 
 
405. Nemurirea este Destinul prins în braţele vieţii de 

Dumnezeu. 
 
 
406. Nemurirea este tot ceea ce nu poate fi un Tot. 
 
 
407. Nemurirea este apa în care se scaldă moartea spre a 

fi eternă. 
 
 
408. Nemurirea este visul din urmă al vieţi de a fi egală 

prin eternitate cu moartea. 
 
 
409. Nemurirea este cascada unde viaţa a înţeles că se 

înneacă dacă o va trece. 
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410. Nemurirea este surâsul primăvăratic al morţii. 
 
 
411. Nemurirea este mai mult decât cel mai mare”mult” 

înţeles vreodată de viaţă. 
 
 
412. Nemurirea este fantasma prin care Iluzia Vieţii 

devine realitate şi realitatea prin care Iluzia Vieţii devine 
fantasmă. 

 
 
413. Nemurirea este ecoul inimii din sufletul pereche al 

marii iubiri. 
 
 
414. Nemurirea este respiraţia morţii din propria ei 

eternitate. 
 
 
415. Nemurirea este spectrul viitorul ascuns în trecutul 

eternităţii amintirii Lui Dumnezeu despre această lume. 
 
 
416. Nemurirea este strigătul surd al iubirii înţeles doar 

de eternitatea clipei. 
 
 
417. Nemurirea este un mic repaus al suferinţei timpului 

din această viaţă. 
 
 
418. Nemurirea este dorul care doare numai în timp. 
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419. Nemurirea este centrul din care inima porneşte 
către sensul dat de ea iubirii. 

 
 
420. Nemurirea este tot ce simţim din marea amintire a 

eternităţii sufletului nostru. 
 
 
421. Nemurirea este ramul pe care nu poate odihni 

niciodată pasărea neagră a timpului morţii din această 
lume,ci doar primăvara vieţii de dincolo. 

 
 
422. Nemurirea este râul ale cărui ape învolburate ale 

vieţii va scălda numai tărâmul eternităţii de dincolo de 
viaţă. 

 
 
423. Nemurirea este faţa sufletului care şi-a găsit 

perechea, pe care se prelinge lacrima eternităţii. 
 
 
424. Nemurirea este dorul drumului de a trece dincolo 

de păcatul originar al neînţelesei iubiri. 
 
425. Nemurirea este trandafirul speranţei de a te mântui 

de tine însuţi prin înţelesul iubirii. 
 
 
426. Prin nemurire, iubirea va avea mereu de spus încă 

ceva,la infinit. 
 
 
427. Nemurirea este acel neînţeles al iubirii pe care toţi 

pretind că îl cunosc mai mult ca şi orice pe lume. 
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428. Nemurirea este răgazul dat de eternitate vieţii. 
 
 
429. Nemurirea este răsplata vieţii dată morţii,,pentru 

toţi cei care o râvnesc. 
 
 
430. Nemurirea este surâsul păcatului originar dincolo 

de înţelesul dat de noi iubirii. 
 
 
431. Nemurirea este zborul etern al libertăţii de a fi într-

o lume a Iluziei Vieţii. 
 
 
432. Nemurirea este acel înţeles al iubirii pe care îl ştie 

toată lumea dar nimeni nu îl poate descrie. 
 
 
433. Nemurirea dinaintea vieţii este neant iar după 

viaţă,moarte în înţelesul nostru,uitând cu totul de iubire! 
 
 
434. Nemurirea este pescăruşul al cărui zbor este 

pierdut în largul eternităţii pentru toţi cei care nu au 
trecut niciodată printr-o mare iubire. 

 
 
435. Nemrirea este orizontul prins de vânt în pumnii 

timpului vieţii noastre. 
 
 
436. Nemurirea este pustiu doar pentru cei care nu 

iubesc. 
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437. Nemurirea?Ce este viaţa decât o moarte continuă a 

clipelor prin care trecem.Să fie nemurirea o viaţă 
eternă?Imposibil fiindcă ar fi o moarte eternă. 

 
 
438. Nemurirea cum o imaginăm noi,va învinge moartea 

doar atunci când va dispare definitiv viaţa.Adevărata 
nemurire este clipa eternă a iubirii ce nu trebuie decât să 
se învingă pe sine. 

 
 
439. Nimbul nemuririi nu va răsări niciodată peste 

moartea clipelor care este Timpul! 
 
 
440. Nermurirea este departe de a fi mărul din care a 

muşcat păcatul, fiind tocmai păcatul etern şi binemeritat al 
iubirii. 

 
 
441. Atât conştient cât şi subconştient la originea 

păcatului originar stă iubirea şi de aceea nemurirea este 
aşa zisul rău în ghilimelele de rigoare, care stă la originea 
păcatului originar prin iubire. 

 
442. Nemurirea este orizontul inimilor ce vor să-şi 

cuprindă sufletul pereche,tocmai ca eternitatea să nu mai 
fie împărţită în două. 

 
 
443. Viaţa este eternitatea împărţită în cele două părţi 

ale sufletelor pereche,iar nemurirea este regăsirea 
acestora. 
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444. Nemurirea este în primul rând amintirea eternităţii 
din noi. 

 
 
445. Nemurirea este rostul neînţeles de Iluzia Vieţii, dat 

acestei lumi de către Destin. 
 
 
446. Nemurirea este respectul de sine al visului faţă de 

realitatea propriei sale Iluzii a Vieţii. 
 
 
447. Nemurirea este dovada faptului că iubirea nu a 

avut niciodată un început şi nici un sfârşit prin noi,fiind o 
amintire a eternităţii noastre împărţită de viaţă în două 
suflete pereche. 

 
 
448. Fiecare stea devine nemuritoare numai prin lumina 

ei. 
 
 
449. Ce ar mai fi nemurirea într-o lume unde nimeni nu 

ar cunoaşte timpul? 
 
 
450. Nemurirea este şanţul din palma existenţei prin 

care curge râul destinului. 
 
 
451. Nemurirea este dialogul dintre infinit şi eternitate. 
 
 
452. Nemurirea este rugul aprins al pasiunii de a exista 

etern  murind câte puţin în fiecare clipă. 
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453. Nemurirea reface de fiecare dată sensul hazardului 

de a fi. 
 
 
454. Nemurirea ascute mereu pana din aripa îngerului 

vieţii, pentru a-i mai da acestuia câte o înţepătură. 
 
 
455. Nemurirea este culpabilitatea morţii în faţa vieţii. 
 
 
456. Nemurirea nu va ascunde niciodată altceva decât 

iubirea. 
 
 
457. Nemurirea este regatul de dincolo de destin,unde 

stăpâneşte eternitatea clipei. 
 
 
458. Nemurirea va împlini mereu moartea cu eternitatea 

vieţii sale ce va muri mereu cu fiecare clipă ce va trece. 
 
 
459. Nemurirea reface mereu destinul pierdut al iubirii 

rătăcite de noi. 
 
 
460. Nemurirea este viaţa străinului din noi. 
 
 
461. Nemurirea  este sufletul clipei. 
 
462. Nemurirea înţelege un singur cuvânt:iubirea. 
 
 



 55

463. Nici o nemurire nu-şi poate recunoaşte propria sa 
eternitate fiind un Univers într-o singură clipă. 

 
 
464. Visul nemuririi noastre constă în lupta speranţei de 

a fi cu speranţa de a nu fi. 
 
 
465. Nemurirea este aripa ce zboară numai în aerul 

iubirii. 
 
 
466. Nemurirea este legenda infinitului din ochii 

sufletului tău. 
 
 
467. Oare de câtă nemurire am avea nevoie pentru a 

înţelege cât suntem de înstrăinaţi de propriul sine atunci 
când refuzăm să credem în iubire? 

 
 
468. Nemurirea este surâsul tragic al vieţii pentru cei 

care nu înţeleg moartea. 
 
 
469. Nemurirea este dorul ascuns în lacrima morţii ce se 

scurge pentru prima şi ultima oară pe obrazul tău. 
 
 
470. Nemurirea este respectul pe care îl acordă viaţa 

eternităţii morţii în această lume. 
 
 
471. Izvorul nemuririi va fi întotdeauna ascuns celor 

care nu sunt însetaţi de iubire. 
 



 56

 
472. Nemurirea devine cel mai nimicitor cuvânt pentru 

cei care-şi doresc cu orice preţ veşnicia vieţii, neînţelegând 
veşnicia morţii. 

 
 
473. Nemurirea este romantismul ascuns de iluzoriul 

nostru păcat originar. 
 
 
474. Nemurirea este sfera de cristal care ascunde magia 

iubirii. 
 
 
475. Ar mai arde vreodată flacăra iubirii dacă aceasta 

nu ar ştii ce este nemurirea propriului ei suflet? 
 
 
476. Nemurirea este cuvântul care-ţi va spune mereu că 

trebuie să înţelegi moartea. 
 
 
477. Doar cei care iubesc cu adevărat pot înţelege 

moartea şi nemurirea clipei eterne. 
 
 
478. Nemurirea este visul despre viaţă, izvorât din 

basmul acestei existenţe, rătăcite dintotdeauna pe tărâmul 
propriei sale morţi. 

 
 
479. Nemurirea nu poate fi niciodată un sens al 

existenţei fără să înţelegi moartea. 
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480. Nemurirea este lupta dintre binele vieţii şi răul 
morţii în această Iluzie a Vieţii, care-şi doreşte să învingă 
hazardul propriului ei destin. 

 
 
481. Suntem eterni.Cui nu ii e dor de iubire?Dar de 

nemurirea ei? 
 
 
482. Nemurirea înţelege cel mai bine 

moartea,necunoscând deloc viaţa. 
 
 
483. Nemurirea este vulcanul sufletului ochilor 

tăi,iubirea mea. 
 
 
484. Valul nemuririi nu va spăla niciodată ţărmul 

zâmbetului tău fără de iubire. 
 
 
485. Răsăritul nemuririi poate fi admirat doar pe 

tărâmul morţii acestei Iluzii a Vieţii. 
 
 
486. Nemurirea este spectrul sentimental al  vieţii 

străinului din noi, în această Iluzie a Vieţii. 
 
 
487. Nemurirea este fericirea de a recunoaşte eternitatea 

iubirii. 
 
 
488. Nimeni nu va putea înţelege nemurirrea fără să 

iubească,înţelegând moartea. 
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489. Câtă moarte există într-o iubire?Dar câtă nemurire 

ascunde aceasta? 
 
 
490. Nicăieri altundeva nu vei găsi nemurirea decât în 

moarte. 
 
 
491. Nemurirea este cuvântul care nu lăcrimează decât 

în faţa iubirii. 
 
 
492. Nemurirea este dorul vieţii de înţelesul moartea. 
 
 
493. Nemurirea este unicul adevăr pe care-l putem 

întrezări prin Iluzia Vieţii,simţindu-l dar necunoscându-l 
niciodată. 

 
 
494. Nemurirea este valsul întregii istorii care se cântă 

pe tărâmul unei singure clipe. 
 
 
495. Nemurirea este suspinul Timpului dinaintea Morţii. 
 
 
496. Nemurirea te ascultă doar prin cântecul de lebădă 

al vieţii. 
 
 
497. Dacă nemurirea o întâlnim pe tărâmul morţii şi 

există în noi prin iubire înseamnă că iubirea ţine moartea 
în sufletul său?Moartea văzută astfel de către Iluzia Vieţii 
noastre. 
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498. Nemurirea este libertatea de a ştii că dincolo de 

viaţă poate fi o moarte la fel de vie. 
 
 
499. Nemurirea Iluziei Vieţii este credinţa de a muri 

etern cu fiecare clipă trecătoare.Adevărata nemurire nu 
poate muri etern, fiindcă nu cunoaşte clipele trecătoare. 

 
 
500. Nemurirea este zefirul morţii din inima Timpului. 
 
 
501. Nemurirea este fluviul vieţii ce se varsă în 

eternitatea oceanului din inima ta. 
 
 
502. Nemurirea nu poate cuprinde decât necuprinsul pe 

când viaţa doar cuprinsul.De aceea nemurirea nu poate fi 
niciodată viaţă aşa cum o înţelegem noi. 

 
 
503. Nemurirea este semnul prin care moartea înţelege 

sensul vieţii,îndepărtândul de clipa propriei sale eternităţi. 
 
 
504. Nemurirea va fi la nesfârşit un basm frumos atât 

timp cât vom cunoaşte lumea prin intermediul Iluziei 
Vieţii. 

 
 
505. Nemurirea devine piscul cel mai râvnit în viaţă 

fiindcă reprezintă paradoxul prin care viaţa în calitatea sa 
de moarte trecătoare, odată cu fiecare clipă în parte,nu 
poate muri. 
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506. Nemurirea este lupta sinelui cu inima,răscolind 

sentimentul ce va aprinde flacăra iubirii. 
 
 
507. Nemurirea este blestemul prin care noi nu putem 

înţelege moartea din cauza Iluziei Vieţii  şi binecuvântarea 
prin care ştim că viaţa poate trăi chiar dacă trece. 

 
 
508. Nemurirea omului, înseamnă mereu mai mult decât 

poate fi însemnătatea unei clipe.Iată faţa Iluziei Vieţii. 
 
 
509. Vreţi să găsiţi nemurirea?Binecuvântaţi iubirea. 
 
510. Nemurirea este făclia Destinului în neantul 

hazardului de a ne fi întâlnit iubirea. 
 
 
511. Nemurirea este unica cale a perfecţiunii prin 

deşertăciunea Iluziei Vieţii pe care nu o putem urma decât 
iubind. 

 
 
512. Nemurirea este artistul fragil al Destinului în gerul  

fiecărei ierni sentimentale. 
 
 
513. Nemurirea nu poate înţelege măsura fiind 

eternă.De aceea nici o nemurire nu poate fi explicată decât 
simţită ca atare iubind. 
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514. Nemurirea respectă calendarul vieţii doar pentru 
cei care nu înţeleg nemurirea. 

 
 
515. Nemurirea  este voalul la umbra căruia nu se poate 

ascunde niciodată deşertăciunea. 
 
 
516. Nemurirea este regina care-şi poartă trena stelară 

peste sufletele care nu vor uita niciodată romantismul 
aştrilor ce-şi scriu nemurirea cu propria lor lumină. 

 
 
517. Cum aştrii îşi scriu nemurirea cu propria lor 

lumină, şi noi  ne putem scrie nemurirea cu lumina iubirii 
noastre. 

 
 
518. Ce poate fi mai profund decât să înţelegi adevăratul 

sens pentru care lumina devine nemuritoare traversând 
dimensiunile sufletului divin al cuvântului Lui Dumnezeu 
care este Iubire. 

 
 
519. Niciodată nu eşti singur în lumea Lui 

Dumnezeu,tocmai fiindcă te iubeşte cu propria Sa 
nemurire. 

 
 
520. Răspunde nemuririi clipei fericirii tale iubind şi vei 

primi înapoi eternitatea ta pierdută prin naştere în lumea 
Iluziei Vieţii. 

 
 
521. Nemurirea este speranţa care ţine aprinsă flacăra 

fericirii în întunericul acestei lumi. 
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522. Nemurirea este nostalgia de tine însuţi. 
 
 
523. Nemurirea este scopul pentru care existenţa devine 

fiinţă. 
 
 
524. Nemurirea este norocul vieţii de a deveni dincolo de 

moarte:Destin! 
 
 
525. Oricât de mult ai juca nemurirea la ruleta 

hazardului acestei vieţi vei observa că nu vei câştiga 
niciodată dacă nu vei lăsa să cadă peste jetoanele 
cuvintelor tale,iubirea. 

 
 
526. Nemurirea este trenul care nu poate călători decât 

în eternitatea unei singure clipe.De aceea nu se va opri 
niciodată în gara clipelor vieţii tale. 

 
 
527. Nemurirea este dorul sufletului de amintirea eternă 

a cuvântului Iubire spus de Dumnezeu acestei existenţe. 
 
 
528. Nemurirea este premiera Iubirii din stagiunea 

morţii pe durata vieţii. 
 

 
529. Viaţa este trecătoare fiind mărginită de 

moarte.Nemurirea este eternă neputând fi mărginită de 
absolut nimic, nici măcar de moarte. 

 



 63

 
530. Nemurirea este paradisul  uitat al sufletului prin 

care rătăceşte străinul din sinele fiecărui om. 
 
 
531. Nemurirea este floarea ochilor tăi care nu se ofileşte 

niciodată în Destinul inimii mele. 
 
 
532. Nemurirea este dansul vieţii la braţul morţii pe 

scena fiinţei. 
 
 
533. Nemurirea este pianul la care cântă speranţa vieţii 

simfonia eternităţii acompaniată de moarte. 
 
 
534. Nemurirea este artistul viselor,magicianul 

Destinului, prin care această lume prinde culoare. 
 
 
535. Nemurirea  este curcubeul ce răsare deasupra vieţii 

străjuită de moarte, iubind. 
 
 
536. Paradoxal sensul nemuririi din Iluzia Vieţii, este de 

a muri etern cu fiecare clipă care trece. 
 
 
537. Nemurirea este frumuseţea Luminii la nunta cu 

Destinul. 
 
 
538. Ce poate fi dincolo de nemurire?Dar 

dincoace?Nimic.Nemurirea este Totul! 
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539. Nemurirea este apropierea cea mai deplină de 

cuvântul Lui Dumnezeu care este Iubire. 
 
 
540. Nemurirea este sensul muritorilor şi nonesensul 

nemuritorilor. 
 
 
541. Nemurirea devine cel mai neînţeles înţeles al  

Eternităţii. 
 
 
542. Nemurirea este scopul Destinului de a-şi afla calea 

către mântuirea propriei sale imagini, reflectată în 
cioburile sparte ale oglinzii Lui Dumnezeu. 

 
 
543. Zorii absolutului nu pot fi regăsiţi decât ăn 

nemurire. 
 
 
544. Cel mai departe de nemurire este cel care-şi doreşte 

viaţa veşnică. 
 
 
545. Cu cât vei dori să trăieşti mai mult cu atât te vei 

depărta de nemurire fiindcă aceasta este mai înainte de 
toate un înţeles al morţii. 

 
 
546. Nemurirea este lacrima Destinului scursă pe unul 

dintre cioburile oglinzii în care-şi reflectă propria sa 
imagine. 
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547. Nemurirea este strigătul surd al singurătăţii din 
tine ce vrea să înfrunte tumultul acestei vieţi. 

 
 
548. Nemurirea este întruparea cuvântului Lui 

Dumnezeu în iubire. 
 
 
549. Nemurirea este şansa pe care o are Destinul de a 

muri în cioburile propriilor sale clipe. 
 
 
550. Nemurirea este farmecul cunoaşterii de a rămâne o 

mare necunoscută. 
 
 
551. Nemurirea este sufletul dorului de eternitatea din 

tine. 
 
 
552. Nemurirea este crucea pe care se poate afla 

răstignit numai Destinul. 
 
 
553. Nemurirea este unicul vis de aur al vieţii care 

rugineşte în viscolul de clipe ale Timpului. 
 
 
554. Nemurirea este  unica mântuire a divinităţii de 

propriul ei sine. 
 
 
555. Nemurirea este stânca care nu se poate rostogoli 

niciodată în apele învolburate ale Timpului. 
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556. Nemurirea este borna de hotar a marii amintiri 
despre propriul nostru  sine. 

 
 
557. Oare ce ne-am face fără noţiunea nemuririi chiar şi 

aşa greşită cum o percepem datorită Iluziei Vieţii? 
 
 
558. Aspectul nemuririi trbuie căutat în ciburile sparte 

ale Timpului, unde fiecare în parte ascunde clipa eternă a 
unei lumi. 

 
 
559. În nemurire nu poţi trece dintr-o clipă în alta, 

dintr-o lume în alta, tocmai fiindcă nu există timp.Acolo 
unde există timp există şi moarte. 

 
 
560. Nemurirea este cel mai căutat înţeles dar şi cel mai 

neînţeles înţeles. 
 
 
561. De ce alergăm după nemurire?Doar din frica de 

moarte?Sau poate din lăcomia de a deveni din ce în ce mai 
puternici trăind mai multe vieţi,sau o viaţă prelungită la 
nesfârşit.Cred că din ambele.Marea dezamăgire va fi când 
omul va înţelege că nemurirea nu este nici unul dintre 
aceste aspecte, 

 
 
562. A respecta nemurirea înseamnă a învăţa să mori. 
 
 
563. Nemurirea va fi izvorul fericirii doar pentru cei 

care vor înţelege odată pentru totdeauna moartea şi 
sinuciderea. 
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564. Nimeni nu poate accede spre nemurire fără să 

respecte arta sinuciderii. 
 
 
565. Ne sinucidem în fiecare zi câte puţin prin Iluzia 

Vieţii în schimb nu acceptăm sinuciderea care ne scapă 
definitiv de această Iluzie a Vieţii care nu poate cunoaşte 
vreodată nemurirea. 

 
 
566. Nemurirea nu poate fi sinucidere lentă prin praful 

clipelor timpului Iluziei Vieţii tocmai fiindcă nu este viaţă. 
 
 
567. Nemurirea este unica oglindă în care îşi poate vedea 

chipul deşertăciunea acestei lumi. 
 
 
568. Nemurirea este paradisul gândului de a fi etern. 
 
 
569. Nemurirea este rostul existenţei  de a fi dincolo de 

orice iluzie, fiinţă! 
 
 
570. Nemurirea este dorul infinitului de a îmbrăţişa 

fiinţa. 
 
 
571. Doar în nemurire existenţa devine mai presus decât 

orice destin al Iluziei. 
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572. Nemurirea nu poate aştepta niciodată prelungirea 
vieţii fiindcă nu cunoaşte timpul. 

 
 
573. Nemurirea nu este şi nu va putea fi niciodată o viaţă 

veşnică  într-un timp care curge la infinit, tocmai fiindcă 
timpul este adevărata moarte,iar nemurirea nu poate 
accepta moartea. 

 
 
574. Nemurirea este unicul din întreaga diversitate pe 

când viaţa înseamnă diversitate.Prelungind viaţa vom 
prelungi moartea. 

 
 
575. Nemurirea este acolo unde clipa se cunună cu 

absolutul propriului ei  sine. 
 
 
576. Nemurirea este muntele al cărui pisc nu poate fi 

escaladat niciodată tocmai fiindcă nu recunoaşte 
temporalitatea,necesară acestui demers. 

 
 
577. Nemurirea  este ghemul în care s-a încâlcit aţa 

Iluziei Vieţii pentru totdeauna. 
 
 
578. Nimeni,niciodată nu va putea fi un 

nemuritor,trăind! 
 
 
579. Nemurirea este şoapta Destinului prin care-şi 

recunoaşte propria existenţă,fiinţând. 
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580. Nemurirea este soclul pe care stă etern statuia 
cuvântului Iubire, care este Dumnezeul sufletelor noastre. 

 
 
581. Nemurirea este coşmarul Iluziei Vieţii care nu 

poate să înţeleagă moartea. 
 
 
582. Nemurirea este ecoul surd al clipei neînţeles de 

Iluzia Vieţii. 
 
 
583. Nimeni nu va putea fi nemuritor în viaţă, fără de 

moarte. 
 
584. Nemurirea nu este şi nu poate fi prelungirea la 

nesfârşit a vieţii.O astfel de prelungire va perfecţiona 
adevărata moarte care este viaţa Iluziei Vieţii. 

 
 
585. Nemurirea este zefirul întregii existenţe prins într-o 

singură clipă de Destin. 
 
 
586. Nemurirea este absolutul întregii istorii ce arde 

flacăra pasiunii unei singure clipe. 
 
 
587. Alături de nemurire poţi fi doar privind cimitirul 

clipelor  vieţii tale deşarte. 
 
 
588. Nemurirea nu poate fi împărţită de nimeni 

niciodată,fiind judecătorul absolut ce te absolvă de Iluzia 
Vieţii, prin ceea ce tu denumeşti a fi moarte. 
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589. Nemurirea este miracolul prin care scapi de 

ticăloşia acestei lumi,murind! 
 
 
590. Nemurirea îi judecă pe toţi după faptele lor.Aşa că 

oricâtă avere ai strânge în această viaţă nu uita că ea nu îţi 
aparţine nici măcar o frântură din clipa eternă a 
nemuririi. 

 
 
591. Nemurirea este cuvântul nuntit cu Iubirea Lui 

Dumnezeu. 
 
 
592. Nemurirea este zodia al cărei semn va fi mereu 

acelaşi după moarte. 
 
 
593. De câte ori vrei să faci un lucru rău în această 

lume,nu uita că sufletul tău va avea de înfruntat nemurirea 
morţii faţă de care viaţa ta nu este nici măcar o frântură 
de clipă. 

 
 
594. Nemurirea a fost dorită dintotdeauna.Important 

este pentru ce anume. 
 
 
595. În faţa nemuririi suntem asemeni unor primitivi ai 

epocii de piatră care văd o nava spaţială.De aceea îi dăm 
tot felul de conotaţii. 

 
 
596. Adevărata nemurire este numai în tine. 
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597. Nemurirea este fila de calendar ce nu mai trebuie 

ruptă niciodată fiindcă vremea sa nu poate trece. 
 
 
598. Fără nemurirea clipei eterne a iubirii, această lume 

ar fi stearpă de orice pasiune. 
 
 
599. Nemurirea este zâmbetul  uitării pe faţa Iluziei 

Vieţii. 
 
 
600. Nemurirea este cel mai greu urcuş al iluziei care se 

sfârşeşte întotdeauna în realitatea morţii. 
 
 
601. Pentru nemurire unica realitate a acestei vieţi este 

moartea. 
 
 
602. Nemurirea este tot ce poate fi cuprins în eternitatea 

zâmbetului tău. 
 
 
603. Nemurirea este zăpada morţii care se aşterne peste 

suferinţa acestei vieţi,îngheţând-o. 
 
 
604. Nemurirea nu pleacă niciodată de la întâlnirea cu 

moartea. 
 
 
605. Nemurirea este visul vieţii de a –şi recunoaşte 

propriul destin în eternitatea morţii, aşa cum vrea ea şi 
nicidecum cum este de fapt. 
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606. La izvorul nemuririi nu va ajunge niciodată viaţa, 

oricât de însetată ar fi,tocmai fiindcă orice ar face nu poate 
fi eternă. 

 
 
607. Oare o viaţă eternă ar fi nemurire?Cum ar arăta o 

astfel de viaţă?Nu ar ajunge în cele din urmă într-o 
continuă moarte? 

 
 
608. Nemurirea este compromisul vieţii cu sine însuşi. 
 
 
609. Nemurirea este lacrima infinitului prelinsă pe faţa 

neputinţei acestei vieţi de a fi eternă. 
 
 
610. Nemurirea este răspunsul dat de 

Clipă,Timpului,care realizează astfel că nu poate curge 
etern fiindcă o astfel de curgere înseamnă ca totul să se 
reducă la un singur infinit,deci la o singură clipă. 

 
 
611. Nemurirea este zborul frânt al vieţii în încercarea ei 

de a înţelege eternitatea morţii. 
 
 
612. Nemurirea este Dorul pe crucea căruia s-a răstignit 

însuşi Timpul spre a fi mântuit. 
 
 
613. Nemurirea este absolutul călcat în picioare de Timp 

din greşeala Existenţei de a trăi, întrupată în gând! 
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614. Nemurire, este numele cuvântului spus eternităţii 

de către deşertăciunea vieţii,pentru a înţelege infinitul. 
 
 
615. Câtă moarte este în adevărata nemurire a 

vieţii?Câtă eternitate este în adevărata nemurire a morţii? 
 
 
616. Am îngenunchiat la rădăcina nemuririi sperând să 

înţeleg sensul acestei lumi.Tot ce am înţeles a fost să 
privesc către moarte, cu întreaga speranţă care mi-a mai 
rămas pentru a trăi. 

 
 
617. Nemurirea sufletului poate fi găsită numai în 

speranţa de a te regăsi pe tine însuţi. 
 
 
618. Descoperă infinitul din tine şi vei înţelege atât 

nemurirea cât şi moartea pe tărâmul căruia trăieşte 
aceasta. 

 
 
619. Nemurirea este mai aproape de tine decât orice pe 

lumea aceasta.De aceea nu te întreba niciodată de ce mori 
şi de ce trăieşti mereu la frontiera morţii. 

 
 
620. Priveşte mulţimea de pe stradă.Toţi aceşti oameni 

peste câţiva zeci de ani nu vor mai exista.Peste secole nici 
măcar amintirea lor.Va fi exact ca şi cum nici măcar nu s-
ar fi născut.Unde altundeva poate fi nemurirea acestora 
decât în propria lor moarte?Acum imagineazăţi că ar fi 
nemuritori şi ar rămâne mereu în această lume.Ar putea fi 
eternitatea şi nemărginirea mărginite de dimensiunile 
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acestei lumi?Dar de dimensiunile lor spirituale?Nu!Atunci 
nemurirea nu sălăşluieşte dincolo de viaţă?În moarte? 

 
 
621. Nemurirea este lumina ce arde viaţa dând 

libertatea de sine fiecărui suflet în parte spre a-şi 
conştientiza propria sa eternitate. 

 
 
622. Nemurirea este libertatea inimii de a nu mai fi 

nevoită să-şi numere bătăile propriilor sale sentimente pe 
calea iubirii. 

 
 
623. Nemurirea este unica apropiere posibilă dintre 

viaţă şi fiinţă pe drumul fără de întoarcere urmat de către 
Destin. 

 
 
624. Nemurirea este spaţiul fără de timp al speranţei de 

a fi împreună mereu. 
 
 
625. Nemurirea este mai mult decât o simplă 

eternitate.Este în primul rând eternitatea fiinţei. 
 
 
626. Nu poate exista nemurire fără de fiinţă. 
 
 
627. A spune, nemurirea fiinţei,este acelaşi lucru cu 

nemurirea nemuririi,ceea ce este totuna.De aceea fiinţa în 
sinele său este nemurire.Prin urmare viaţa, nu poate 
aparţine sub nici o formă fiinţei ci doar Iluziei care o 
îngrădeşte pe aceasta  cu o gardul rece al morţii. 
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628. Cătă nemurire poate fi în privirea unei iubiri? 
 
 
629. Cine înţelege nemurirea înţelege şi iubirea.Este 

cineva? 
 
 
630. Nemurirea ochilor tăi,este taifunul prin care toate 

clipele vieţii mele se ascund într-una singură. 
 
 
631. Nemurirea este sufletul a tot ceea ce nu înţelegem 

despre moarte. 
 
 
632. Nemurirea este moartea de dincolo de noi. 
 
 
633. Nemurirea este fericirea de a ştii că şi moartea 

poate fi viaţă. 
 
 
634. Nemurirea te cuprinde doar atunci când  refuzi să 

înţelegi Iluzia Vieţii. 
 
 
635. Acolo unde vei găsi nemurirea vei înţelege iubirea. 
 
 
636. Nemurirea este jocul morţii din dansul vieţii. 
 
 
637. Să regreţi viaţa este ca şi cum ai rgreta intrarea în 

nemurirea morţii. 
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638. Nemurirea este focul viu al unei amintiri despre o 
viaţă prelungită în eternitatea morţii. 

 
 
639. Nemurirea nu poate respecta niciodată rigorile 

vieţii,fiindcă nu poate muri câte puţin odată cu trecerea 
fiecărei clipe. 

 
 
640. Nemurirea te cuprinde numai odată cu fiorul 

dragostei,ce vine pe aripile eternităţii a ceea ce tu consideri 
a fi moarte. 

 
 
641. Dacă în moarte este posibil să nu poţi gândi 

însemană că nemurirea este faza în care vei uita toate 
gândurile Iluziei Vieţii. 

 
 
642. Nemurirea este zborul lin al morţii din această lume 

atinsă de blestemul gândirii. 
 
 
643. Nemurirea este dorul nimănui de a fi neant. 
 
 
644. În sufletul nemuririi te vei regăsi cu adevărat pe 

tine însuţi,la fel de gol de orice gând,cum de altfel erai 
atunci când te-ai născut sosind în această lume cu moarte. 

 
 
645. Nemurirea este un înţeles al iubirii şi tocmai de 

aceea o vom regăsi începând cu cele mai infime sentimente. 
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646. Nemurirea este stindardul pasiuniii de a fi a 

existenţei. 
 
 
 
647. Între moarte şi nemurire există o mare frontieră 

numai în Iluzia Vieţii noastre,fiindcă dincolo de această 
Iluzie a Vieţii, ambele sunt un întreg. 

 
 
648. Nemurirea este speranţa de a fi a Iluziei Vieţii, 

neştiind că aceasta este tocmai moartea de care aleargă. În 
aceasta constă esenţa tuturor paradoxurilor existenţei 
noastre. 

 
 
649. Nemurirea este poemul în care speră viaţa iubindu-

şi moartea din propriul sine. 
 
 
650. Mai departe de nemurire nu vei întâlni niciodată 

nimic. 
 
 
651. Câtă moarte există în nemurire şi câtă viaţă în 

murire. 
 
 
652. De ce se ascunde nemurirea în eternitatea morţii? 
 
 
653. Lumea este un continuu demers către moartea ce 

ascunde nemurirea. 
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654. Esenţa nemuririi este eternitatea morţii,precum 
esenţa morţii,perenitatea vieţii! 

 
 
655. Nemurirea este sfetnicul de taină al morţii. 
 
 
656. Nemurirea este visul din care speri să nu te mai 

trezeşti niciodată. 
 
 
657. Nemurirea este destinul unei iubiri ce se ascunde 

într-o singură privire. 
 
 
658. Nimic nu poate fi mai efemer decât nemurirea dar 

nici mai firav decât viaţa.De aceea aceste două se împletesc 
sperând să-i fure morţii eternitatea. 

 
 
659. Nemurirea este valul care se sparge numai o 

singură dată de stâncile Destinului. 
 
 
660. Nemurirea este absolutul morţii, ce calcă de fiecare 

dată viaţa în picioare. 
 
 
661. Nemurirea este îngerul morţii care îi cere socoteală 

vieţii  pentru faptul că moare de fiecare dată când 
părăseşte eternitatea unei clipe. 

 
 
662. Nemurirea este cuvântul care îngheaţă viaţa dorind 

să o încremenească în eternitatea unei singure clipe a 
morţii. 



 79

 
 
663. Aţi văzut vreodată momentul în care se deschid 

pentru totdeauna ochii celui care moare?Aşi observat 
ultima privire a acestuia?Aceea este  nemurirea în care 
trec toţi ce s-au născut faţă de clipa supremă a iubirii 
privită doar de către cei aleşi.În aceasta constă diferenţa 
de a fi muritori sau nemuritori în nemurire.Primii vor 
deschide ochii către nemurirea morţii iar ceilalţi către 
nemurirea vieţii prin clipa eternă a iubirii ce nu va trece 
niciodată. 

 
 
664. Nemurirea este speranţa Iluziei Vieţii de a-şi duce 

propriul absurd în eternitate. 
 
 
665. Nemurirea este visul de aur al fericirii într-o lume 

unde totul este o Iluzie a Vieţii. 
 
 
666. Nemurirea nu poate fi nici deplină şi nici absolută 

dacă este cunoscută, gândită şi raţionată. 
 
 
667. Nemurirea este frunza purtată de vântul existenţei 

pe tărâmul unde visează eternitatea. 
 
 
668. Nemurirea este mugurul primăvăratic ce nu va 

înflori niciodată într-o lume a cunoaşterii. 
 
 
669. Nemuritorii nu vor cunoaşte niciodată nimic,nici 

măcar moartea,fiindcă orice cunoaştere mărgineşte 
existenţa de moarte! 
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670. Cunoaşterea este cel mai mare duşman al nemuririi 

fiindcă se mărgineşte mereu de un anumit reper ceea ce 
nemurirea nu o poate face. 

 
 
671. Este adevărat, nu poţi iubi fără să cunoşti în lumea 

Iluziei Vieţii.Dar eternitatea clipei unei iubiri este golită de 
orice cunoaştere în sinea ei, fiind înlocuită numai de 
extazul indefinit. 

 
 
672. Nemurirea este vâltoarea existenţei a pasiunii 

aceasteea,  de a se recunoaşte pe sine în eternitatea fără de 
simţire a extazului divin. 

 
 
673. Nemurirea este visul deşart al cunoaşterii de a 

putea muri şi în eternitate câte puţin în fiecare clipă. 
 
 
674. Nemurirea este mai presus de orice gând, fiindcă nu 

poate fi înţeleasă decât de Dumnezeu. 
 
 
675. Nemurirea este drumul pe care ar vrea să îl 

parcurgă viaţa în eternitatea morţii. 
 
 
676. Oricât de superioară ar fi Cunoaşterea,oricât de 

mulţi coeficienţi logici ar opera,aceasta nu nu va putea 
înţelege nimic în afară de dimensiunile care o 
mărginesc,cum ar fi în cazul nostru,spaţiul şi timpul.Chiar 
şi dacă ar fi mărginită de o infinitate de dimensiuni sau de 
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una singură tot nu ar putea fi cu adevărat 
nemuritoare.Motivul fiind această mărginire. 

 
 
677. Nemurirea nu poate accepta nici o mărginire. 
 
 
678. Nemurirea este dincolo de orice limită,acolo unde 

până şi existenţa uită de sine devenind neant infinit. 
 
 
679. Nemurirea nu poate fi o cale a Iluziei Vieţii, fiindcă 

nu se poate mărgini la o singură cale anume. 
 
 
680. Nu există o cale a nemuririi ci doar infinitul 

acesteea. 
 
 
681. Nemurirea nu va putea fi găsită într-un anumit loc 

şi nici la un anume moment fiindcă nu se va afla niciodată 
undeva, candva,anume.Ea va fi doar eternitatea ce va 
putea fi zărită prin ocheanul unei singure clipe,ce va 
imprima pentru totdeauna în ea,faţa nemuririi. 

 
 
682. Ştie cineva cât de mare sau cât de mică este o 

clipă?Acea frontieră dintre trecut şi viitor?Chiar şi o 
miliardime de secundă poate fi uriaşă.Orice diviziune 
poate fi redusă sau mărită la infinit.Acolo se afla 
infinitul,eternitatea,iubirea şi nemurirea. 

 
 
683. Nemurirea este eterna lipsă din infinitul unei priviri 

căreea îi lipseşte la rândul ei inima ta. 
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684. Prin înţelesul nemuririi acceptăm exsitenţa morţii 

Iluziei Vieţii ce sălăşluieşte în această lume. 
 
 
685. Nemurirea este hrana sufletului ce încearcă să se 

regăsească pe sine. 
 
 
686. Nemurirea nu poate fi mai departe de primul pas al 

moţii. 
 
 
687. Câtă nemurire poate fi într-o singură privire. 
 
 
688. Soarele nemuririi va răsări cu adevărat  în 

orizontul sufletului doar trăind eternitatea clipei. 
 
 
689. Nemurirea nu poate fi vândută şi nici primită în 

dar de la viaţă,nefiind nici măcar marfa Destinului. 
 
 
690. Nemurirea este somnul eternităţii din care nu-ţi 

mai  poţi aminti niciodată trecerea Timpului. 
 
 
691. Nemurirea e în parcul unei veri unde ţi-am simţit 

pentru prima dată eternitatea privirii tale. 
 
 
692. Nemurirea este o iluzie pentru Iluzia Vieţii,tocami 

fiindcă este unicul adevăr pe care-l putem simţi fără să îl 
înţelegem, prin iubire. 
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693. Fără de Nemurire nu ar exista Destin. 
 
 
694. Nemurirea este frumuseţea orizontului ce nu poate 

fi atins niciodată în această lume. 
 
 
695. Şi dacă se va obţine corpul etern prin intervenţii 

genetice,niciodată nu se va putea obţine sufletul 
etern,decât prin uitarea definitivă a oricărei amintiri.Prin 
moarte. 

 
696. Aţi aminti nemurirea este la fel ca şi cum ai 

memora eternitatea ta de dincolo de naştere şi de 
moarte,de dincolo de orice viaţă. 

 
 
697. Nemurirea este suspinul prin care viaţa nu poate 

suporta perfecţiunea morţii. 
 
 
698. Nemurirea este stânca pe care viaţa ar vrea să o 

macine timpul etern,neştiind că şi aceasta oricât de mare 
ar fi tot se va sfârşi odată. 

 
 
699. Dacă nu am şti că există noţiunea de nemurire 

lumea nu ar fi existat în această moarte continuă care în 
realitate este Iluzia Vieţii noastre. 

 
 
700. Fiecare suflet are nemurirea lui şi tocmai de aceea 

nu poate fi înţeles de viaţa care-l supune  mereu la noi şi 
noi încercări până în momentul morţii când devine înţeles 
prea târziu. 



 84

 
 
701. Ce frumos este răsăritul care aduce ziua ce va muri 

obligatoriu pentru a face loc alteea,dând plătind cu 
moartea nemurirea continuităţii. 

 
 
702. Oricât de dor mi-ar fi de tine ştiu că suntem mereu 

împreună prin nemurirea din noi care ne îndreaptă tăcută 
către aceeaşi moarte a vieţii şi eternitate a spiritului. 

 
 
703. Moartea este dorul sufletului de nemurire. 
 
 
704. Nemurirea este speranţa sufletului în regăsirea 

propriului său Destin. 
 
 
705. Nemurirea este trandafirul inimii tale ce nu poate 

ofili niciodată din unicul vis ce va trece pragul acestei lumi. 
 
 
706. Nemurirea este magia prin care trecutul vrea să 

devină pentru totdeauna viitor. 
 
 
707. Nemurirea este în ploapele ce vor să adoarmă 

pentru totdeauna viaţa ce moare mereu. 
 
 
708. Nemurirea este văduva Destinului. 
 
 
709. Nemurirea este singura întâmplare ce devine 

întâmplătoare prin neîntâmplător. 
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710. Prin nemurire şi Dumnezeu a devenit poet. 
 
 
711. Nemurirea este colierul pus la gâtul absolutului de 

către absurdul vieţii. 
 
 
712. Nemurirea este viciul de care nu se poate debarasa 

Viaţa la întâlnirea sa cu Destinul. 
 
 
713. Prin nemurire fiecare suflet înţelege cât este de 

singur. 
 
 
714. Cei care-şi doresc nemurirea sunt oameni prea 

singuri de a fi oameni. 
 
 
715. Nemurirea nu poate adormi decât viaţa.De aceea 

nimic din această lume nu este nemuritor. 
 
 
716. Nemurirea este singurătatea de tine însuţi. 
 
 
717. Nemurirea este marea amintire prin care sinele tău 

este singur fără de jumătatea  eternităţii sale:sufletul 
pereche. 

 
 
718. Nemurirea este orizontul ce nu poate fi cuprins de 

nici un gând de-al tău oricât de mult ţi-ai dori acest lucru. 
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719. Dacă omul ar primi nemurirea în viaţă ar realiza în 

cele din urmă că este atât de singur încât s-ar sinucide. 
 
 
720. De ce ne dorim nemurirea?Doar fiindcă vrem să ne 

aflăm singurătatea eternităţii din noi înşine ce şi-a pierdut 
la naştere sufletul său pereche? 

 
 
721. Nu există singurătate mai mare decât nemurirea 

fără de sufletul pereche. 
 
 
722. Doamne, ce singuri pot fi cei care-şi doresc 

nemurirea! 
 
 
723. Nemurirea este raza care sperăm să ne lumineze 

singurătatea dar nu va face nimic altceva decât să ne ucidă 
realizând că nu îi vom putea înfrunta eternitatea fără de 
sufletul nostru pereche. 

 
 
724. Nemurirea este visul omenirii dintotdeauna fiind 

atât de singură. 
 
 
725. Nemurirea se poate regăsi în iubire tocmai fiindcă 

atunci realizăm cât de singuri suntem în realitate fără de 
sufletul nostru pereche. 

 
 
726. La facerea lumii Dumnezeu ne-a împărţit sufletul 

nemuritor în el şi ea lăsându-ne să ne căutăm mereu 
nemurirea din noi în ochii celuilalt. 
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727. Nemurirea este versul singurătăţii acestei lumi 

cântat la pianul străinului din noi. 
728. În adevărata nemurire singurătatea va fi înlocuită 

de extazul eternităţii care nu mai recunoaşte niciodată 
timpul. 

 
 
729. Este adevărat că nemurirea îl va elibera pe om de 

străinul propriului său sine,dar numai dincolo de viaţa 
acestei lumi,unde sufletul îşi va găsi perechea sa. 

 
 
730. Dacă sufletul nu ar fi fost împărţit în cele două 

părţi care se caută mereu, nu am fi cunoscut nici binele şi 
răul,el şi ea,frumosul şi urâtul, mereu cele două opusuri.De 
aceea în nemurire nici unul dintre acestea nu vor mai 
putea fi amintite. 

 
731. Adevăraţii nemuritori ai acestei lumi sunt cei care 

şi-au regăsit sufletul pereche.Marile personalităţi sunt de 
fapt mari singuratici. 

 
 
732. Nemurirea acestei lumi, nu este niciodată amintire 

ce regăsire de sine în sufletul tău pereche. 
 
 
733. Nemurirea marilor personalităţi sunt amintirile 

unor mari singuratici. 
 
 
734. Chiar şi atunci când comedia vieţii mele se va 

sfârşi,când se va trage cortina peste clipele vieţii 
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mele,nemurirea mea va consta în amintirea singurătăţii 
din mine. 

 
 
735. Nemurirea este depărtarea de noi înşine prin care 

Destinul se vrea prietenos cu viscolul vieţii. 
 
 
736. Nemurirea este raza din soarele inimii ce-şi caută 

propria galaxie aflată într-o singură privire. 
 
 
737. Doar speranţa poate trece de ostacolele 

nemuririi.De aceea este cel mai de preţ sens al vieţii. 
 
 
738. Stindardul nemuririi este solul pe care nu poate fi 

sădită decât moartea. 
 
 
 
 
739. Nemurirea este ploaia de  jar a cuvintelor ce ard 

viaţa,topind-o în eternitatea propriilor lor înţelesuri. 
 
 
740. Este cineva care a descoperit sensul nemuririi prin 

cunoaştere?Dar sensul morţii şi al vieţii?Dar cunoaşterea 
fără de adevărul absolut?Dar adevărul absolut?Doar acela 
va înţelege adevărata nemurire. 

 
 
741. Ce grea este mantia Nemuririi purtată de aceasta, 

pentru a se apăra de frigul mortuar al gândurilor 
trecătoare ale acestei lumi! 
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742. Nemurirea este pacea dintre moarte şi viaţă care nu 

poate fi menţinută decât de speranţa amnezică a unei 
Amintiri despre Eternitate. 

 
 
743. Nemurirea este dorul de a fi al vieţii dincolo de 

orice moarte,înfruntând orice Destin prin visul care se 
crede realitate. 

 
 
744. Nemurirea este viscolul prin care Destinul calcă 

peste moartea vieţii. 
 
 
745. Nemurirea este frumuseţea existenţială a ceea ce 

viaţa vede drept neant. 
 
 
746. Nemurirea este bulgărele de dor al iubirii prin care 

iubirea doare. 
 
 
747. Nemurirea este surâsul etern a ceea ce crede viaţa 

că ar fi moarte. 
 
 
748. Nemurirea nu vede niciodată viaţa ca fiind viaţă ci 

mai degrabă moarte! 
 
 
749. Nemurirea este dansul de la miezul nopţii unde ziua 

vieţii se împleteşte cu noapte morţii spre a depăna în 
continuare fuiorul anilor. 
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750. Nemurirea este legământul tăcut al morţii cu 
viaţa,al eternităţii cu clipa. 

 
 
751. Nemurirea este visul etern al morţii de a fi viaţă şi 

al vieţii de a fi eternitate. 
 
 
752. Nemurirea este amintirea eternă ce se ascunde în 

visul unei singure clipe. 
 
 
753. Nemurirea este adresa fără de adresant al 

existenţei. 
 
 
754. Nemurirea este  lumina unei stele ce vesteşte 

eternităţii,că acolo,într-un colţişor de Univers a strălucit 
cândva pentru sufletul marii ei iubiri. 

 
 
755. Nemurirea este trezirea din somnul Iluziei Vieţii. 
 
 
756. Să nu plângi niciodată după nemurire fiindcă ea 

este iubire şi nu poate fi plânsă decât înţeleasă. 
 
 
757. Să nu îţi ceri iertare niciodată lumii fiindcă doreşti 

nemurirea,deoarece în iubire,nimeni,niciodată,nu trebuie 
să îşi ceară iertare. 

 
 
758. Nemurirea este nimbul astral al luminii ce duce 

stelele în eternitate. 
 



 91

 
759. Nemurirea este dincolo de parful stelar care se 

aşterne peste timp.Este lumina stelară care se aşterne  
numai peste eternitate. 

 
 
760. Nemurirea este dorul de Destin al Universului. 
 
 
761. Nu există Destin muritor precum nu există 

nemurire muritoare decât ceea ce-şi imaginează viaţa ca 
fiind nemurire. 

 
 
762. Între nemurire şi Destin există un factor 

comun:Iubirea Lui Dumnezeu . 
 
 
763. Nemurirea este în primul rând iubire şi pe urmă 

eternitate. 
 
 
764. Nemurirea este iubire şi ambele sunt lumina divină 

stelară din lumina cuvântului Lui Dumnezeu de a fi 
Universul! 

 
 
765. Nemurirea este  devine ceva abstract doar pentru 

viaţă dar nu şi pentru iubire.De aceea când iubim ne 
depărtăm de viaţă,de noi înşine,afundându-ne în 
eternitatea de dinainte de a fi. 

 
 
766. Nemurirea este jocul de lumini al Fiinţei cu 

Destinul pentru a înţelege ambii importanţa Iubirii! 
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767. Nermurirea este dorul  Existenţei de a fi iubită. 
 
 
768. Nemurirea vieţii este suspinul eternităţii de a se 

împiedica de Timp. 
 
 
769. Nemurirea este malul oceanului eternităţii la care 

nu vor putea ajunge niciodată corăbiile Timpului. 
 
 
770. Zorii nemuririi pot fi văzuţi doar de pe pragul 

morţii. 
 
 
771. În ziua nemuririi toate clipele de prisos vor 

dispărea odată pentru totdeauna şi spre nicăieri făcând loc 
eternităţii depline a cimitirului. 

 
 
772. Atunci când iubm trăim eternitatea nemuririide 

dincolo de naştere şi de după viaţă. 
 
 
773. Dacă întreabă cineva ce este nemurirea,spuneţi-i  că 

este fiorul de nedescris al celei mai profunde iubiri. 
 
 
774. Nimeni nu poate să spună vreodată câtă moarte este 

în iubire şi în nemurirea sa, raportată la viaţă,cum nimeni 
nu poate să spună câtă moarte înseamnă viaţa raportată la 
nemurire. 
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775. Nemurirea este ninsoarea ce aduce primăvara 
eternă a iubirii în lumea unui singur cuvânt,al unui singur 
gest. 

 
 
776. Să te ferească Dumnezeu de singurătatea nemuririi. 
 
 
777. Câtă singurătate este în ochii care îşi doresc 

nemurirea tocmai fiindcă vor să iubească dincolo de toate 
pleoapele acestei lumi. 

 
 
778. Nemurirea este gara unde opreşte unde se 

intersectează doar două trenuri în această lume.Cel al 
morţii şi al iubirii. 

 
 
779. Nemurirea va despărţi mereu înţelesul de 

neînţeles,moartea de viaţă,împreunând pentru eternitate 
iubirea de Destin şi eternitatea de neant. 

 
 
780. Nemurirea nu poate trece niciodată de aceea nu 

poate veni pe aripile timpului decât în eternitatea clipei de 
dincolo de orice timp,izvorâtă din sufletele care iubesc. 

 
 
781. Nemurirea este versul iubirii din strofa recitată 

dincolo şi dincoace de viaţă. 
 
 
782. Nemurirea este frigul iernii sentimentale care 

îngheaţă clipele Timpului la fereastra Destinului,formând 
florile de gheaţă ale iubirii,dăruite numai sufletelor 
marilor iubiri. 
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783. Câtă nemurire se află în frumuseţea unui răsărit,al 

unei privelişti minunate.Primeşte-o în inima ta iubind-
o,admirând-o,trăind-o! 

 
 
784. Nemurirea este Fata Morgana din eternitatea clipei 

răpită de Timp. 
 
 
785. Nemurirea este visul în care se trezeşte 

viaţa,realizând că nu este ceea ce a avut iluzia că era pe 
vremea când visa că doarme în antecamera morţii. 

 
 
786. Nemurirea este fântâna unde îşi potoleşte setea 

eternitatea cu Apa Vieţii. 
 
 
787. Unde altundeva poate fi nemurirea decât în 

primăvara iubirii mele? 
 
 
788. Nu pot să-l înţeleg pe Dumnezeu.De ce ne-a adus în 

lumea muririi unde tânjim după nemurirea de dincolo de 
naştere,unde existam numai prin iubirea razelor  
cuvântului Său de început de lume. 

 
 
789. Nemurirea este Destinul Iubirii. 
 
 
 
790. Ai simţit vreodată frigul din trupul cuvintelor 

atunci când iubeşti?Că nu există cuvânt îndeajuns de 
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fierbinte pentru a explica ceea ce simţi în acel 
moment?Aceea este Nemurirea! 

 
 
791. Ştiam  mereu că vei exista şi pentru mine undeva 

cândva iubirea vieţii mele, luminată  de nimbul plin de 
nemurire al iubirii ce ţi-o port. 

 
 
792. Ce poate fi mai profund în această lume decât să 

înţelegi şi să trăieşti nemurirea iubirii. 
 
 
793. Dumnezeu există în noi numai prin noţiunea 

nemuririi. 
 
 
794. Nemurirea este diadema de stele a speranţei 

noastre. 
 
 
795. Nemurirea nu este somnul etern al vieţii pe aripile 

clipelor ci trezirea acesteea în faţa Lui Dumnezeu. 
 
 
796. Nemurirea este revelaţia Destinului de a deveni 

Existenţă prin Iubire. 
 
 
797. Nemurirea este surâsul lacrimei ce nu ştie să plângă 

Viaţa. 
 
 
798. Nemurirea este marea întâlnire dintre Amintirea 

eternităţii şi Viaţă. 
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799. Cine poate spune că nemurirea nu poate muri la 

trezirea dintr-un vis,oricât de nemuritor ar fi acesta?Dar 
cine poate spune că visul nu este nemuritor la fel ca şi 
viaţa? 

 
 
800. Fără de nemurire întreaga lume ar fi lipsită de 

poezie. 
 
 
801. Am căutat nemurirea în piatra sculptorilor,în 

strofele poeţilor,în palatele arhitecţilor sau în petalele 
florilor.Nu am găsit-o decât în ochii tăi. 

 
 
802. Nemurirea este petala unei amintiri care nu se uită 

niciodată. 
 
 
803. Nemurirea este visul despre eternitate din care nu 

te mai trezeşti niciodată pentru a muri. 
 
 
804. Nemurirea florilor este cea mai frumoasă dintre 

toate nemuririle numai atunci când ţii în braţele tale un 
buchet din acestea dăruit de marea iubire ce ţi-o port. 

 
 
805. Orice nemurire are sufletul ei, care împarte 

sentimente şi trăiri doar alături de sufletul pereche şi atât. 
 
 
806. Nu există nemurire în iubire cum nu există moarte 

în moarte! 
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807. Nemurirea este cel mai frumos cadou primit de 

Dumnezeu de la propriul Său cuvânt:Iubire. 
 
 
808. Cine poate asculta nemurirea?Dar cine poate 

înţelege nemurirea?Dar cine poate 
arăta,prinde,atinge,săruta,îmbrăţişa, nemurirea fără să 
iubească?Nimeni! 

 
 
809. Nemurirea este poarta visului care nu se mai 

deschide trezirii niciodată oricât de mult ai încerca să-i 
rupi lacătele ferecate ale eternităţii sale. 

 
 
810. Am ascultat vuietul valurilor pe ţărmurile 

nesfârşite presărate cu aurul nisipului adus din 
răsăriturile solare ale fiecărei zile dar niciodată nu aş fi 
înţeles ce este nemurirea fără a te întâlni pe tine. 

 
 
811. Întreaga tristeţe a lumii ar dipărea dacă fiecare 

dintre noi s-ar întâlni cu nemurirea iubirii. 
 
 
812. Lumea ar fi mai bună,fără durere şi războaie,fără 

lăcomie şi desfrâu, dacă oamenii şi-ar întâlni sufletul 
pereche în această viaţă.Astfel ar cunoaşte nemurirea şi 
odată cu aceasta nu ar mai trăi viaţa ca fiind nemuritori. 

 
 
813. Ce tristă este această lume cu toate relele ei,tocmai 

fiindcă oamenii nu pot iubi îndeajuns, nu pot înţelege 
nemurirea iubirii. 
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814. Să pleci departe de tine şi să te ascunzi în clipa unei 

priviri iubite de lumea dezlănţuită înseamnă să înţelegi 
sensul adevăratei existenţe. 

 
 
815. Câtă înţelepciune nu s-a auzit în scoica 

Timpului,câte valuri ale vieţilor nu a înfruntat aceasta.Cu 
toate acestea niciodată oceanul nu va fredona  în spiralele 
sale cântecul nemurii fiindcă lipseşte cel mai de preţ 
lucru:Iubirea. 

 
 
816. Paradoxal nemurirea visului este tocmai realitatea! 
 
 
817. Cred în nemurirea fiinţei tale fiindcă te iubesc cu 

toată nemurirea cuvântului sfânt al iubirii. 
 
 
818. Te înţeleg nemurire doar atunci când iubesc peste 

fiinţa mea. 
 
 
819. Nemurirea este sângele Destinului care curge prin 

venele eternităţii. 
 
 
820. Să fim fericiţi fiindcă ne aşteaptă nemurirea dincolo 

de viaţă. 
 
 
821. Ce mare miracol se petrece in Destinul marilor 

iubiri care cunosc nemurirea încă din această lume. 
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822. Am fost prinşi în capcana Timpului pentru a ne trăi 

ceea ce se numeşte miracolul vieţii dar nu există fericire 
mai mare decât aceea de a trăi miracolul nemuririi prin 
iubire. 

 
 
823. Viaţa este tristeţe şi suferinţă fiindcă şi-a pierdut 

nemurirea la ruleta Timpului. 
 
 
824. Avem nevoie de iubire fiindcă doar astfel ne vom 

putea depăşi pe noi înşine devenind nemuritorii unui sărut 
al eternităţii. 

 
 
825. Iubirea este lumina inimii şi întunericul 

înţelepciunii.Nemurirea nu gândeşte. 
 
 
826. Nemurirea este fărâma de nebunie,izvorâtă de 

eternitatea unui sentiment atunci când iubeşti, când totul 
pare nemărginit şi nu mai există o stavilă pusă de nici o 
înţelepciune de ori unde ar veni aceasta. 

 
 
827. Înţelepciunea poate străjui viaţa precum iubirea 

nemurirea dar niciodată înţelepciunea nu va putea străjui 
iubirea şi nemurirea. 

 
 
828. Cine poate iubi înţelept nu iubeşte deloc,astfel 

nemurirea iubirii nu poate accepta nici o formă de 
înţelepciune decât limbajul inimii. 
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829. Înţelepciunea acestei lumi va ascunde mereu 
moartea în slovele sale pe când  instinctul 
iubirii,nemurirea. 

 
 
830. Ce poate fi mai măreţ decât să simţi acel instinct 

puternic al iubirii care te îndeamnă să faci  cele mai 
neînţelese şi nebuneşti lucruri?Nimic altceva.Aceasta este 
adevărata nemurire? 

 
 
831. Nu există greşeală mai mare decât să cauţi 

nemurirea în leacurile şi sfaturile înţelepţilor.Aceasta 
poate fi găsită numai în iubire şi atât. 

 
 
832. Nemurirea există în eternitatea sufletului tău care 

va ieşi la iveală atunci când îţi vei întâlni sufletul 
pereche.Cei care nu au această şansă o caută pe calea 
greşită a înţelepţilor.De aceea trăim într-o lume plină de 
ignoranţă,de războaie,de lăcomii,de invidii,de suferinţe. 

 
 
833. Dacă un înţelept îţi va arăta o greşeală aflată în 

limbajul fără de cuvinte al inimii,atunci să ştii că acolo se 
află nemurirea. 

 
 
834. Nemurirea nu poate înţelege decât dulcea suferinţă 

a iubirii care nu poate admite răutatea şi meschinăriile 
lumeşti sub nici o formă. 

 
 
835. Nemurirea este marea provocare a iubirii prin sine 

însăşi. 
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836. Nemurirea devine o adevărată disperare pentru cei 

care nu vor să înţeleagă că sensul tuturor şi toatelor câte 
sunt şi vor fi este Iubirea. 

 
 
837. Nemurirea este ulciorul acelei Vremi din care nu 

pot bea decât sufletele însetate de iubire. 
 
 
838. Mulţi caută nemurirea în cele mai savante 

leacuri,neştiind că întreaga nemurire se pierde în 
infinitatea unui simplu sărut sau sentiment. 

 
 
839. Nemurirea este cartea vieţii ale cărei file se pierd  

într-un singur surâs. 
 
 
840. Nemurirea este Iubire. 
 
 
841. Nemurirea  înţelege mai bine ca nimeni altcineva 

lacrima pură a Iubirii. 
 
 
842. Aş vrea să ne ascundem în lacrima Clipei când ne 

sărutăm,să fim dorul etern al visului ce nu vreau să se mai 
termine odată cu venirea zorilor noilor zile ale Iluziei 
Vieţii. 

 
 
843. Nemurirea te întâmpină în pragul morţii prin 

ultimul tău vis din această viaţă. 
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844. Ce este nemurirea omului?Cu toţii trecem prin 
nemurire aproape în fiecare noapte,visând în timpul 
somnului.Dacă nu v-aţi trezi niciodată din acel vis,visul 
respectiv ar deveni nemurirea voastră. 

 
 
845. Nemurirea la fel ca şi viaţa este un vis.Diferenţa 

între nemurire şi viaţă este că visul vieţii se crede realitate 
şi afirmă că se va sfârşi în moarte,pe când cel al nemuririi 
nu afirmă sfârşirea lui în moarte. 

 
846. Nemurirea este balsamul celor care îndureraţi de 

visul vieţii care se termină în moarte. 
 
 
847. Diferenţa dintre viaţă şi nemurire este că din visul 

nemuririi nu te mai trezeşti niciodată pe când din visul 
vieţii te treuzeşti pentru a cunoaşte moartea. 

 
 
848. Nemurirea este vinul nonsensului vieţii din faţa 

morţii. 
 
 

849. Dacă nemurirea e liniştea viaţa e zbuciunul.Prima 
aduce eternitatea iar cealaltă moartea. 

 
 

850. Nemurirea este visul existenţei ce nu se mai termină 
în moarte pentru a-şi trăi propriul Destin. 

 
 

851. Nemurirea este dorul  fiinţei de absolutul ce nu 
crede în moarte. 
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852. Cum viaţă fără de moarte nu există, nemurirea va fi 
vis fără de trezire. 

 
 

853. Nemurirea este şansa Destinului de a se regăsi pe 
sine. 

 
 

854. Nemurirea este rostul existenţei de a fi. 
 
 

855. Cu toţii văd nemurirea ca fiind o viaţă eternă.Nu 
există aşa ceva.Viaţa eternă este moarte eternă,este 
trecere.Trecerea eternă e moarte.Nemurirea este existenţă 
eternă, ceea ce este cu totul altceva. 

 
 

856. Nemurirea este tot ceea ce am dori să mai rămână 
din viaţă uneori. 
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