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CAPITOLUL 1

Viaţă şi Fericire
Fericirea este viaţa activă. - George Călinescu
Secretul nefericirii stă în timpul pe care-l ai de pierdut, întrebându-te
dacă eşti fericit sau nu. Remediul este ocupaţia. - G. B. Shaw
Viaţa nu este despre cum supravieţuieşti în furtună, ci despre cum
dansezi în ploaie.
Viaţa este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ţi menţine echilibrul
trebuie să continui să mergi înainte. - Albert Einstein
Totul nu e să învingi, totul e să lupţi până la capăt. – proverb
englezesc
Viaţa nu este oare de o sută de ori prea scurtă, pentru a ne îngădui
luxul de a ne plictisi? - Friedrich Nietzsche
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Este simplu să fii fericit, dar este greu să fii simplu. - Eckart von
Hirschhausen
Fericire, nu te-am recunoscut, decât după zgomotul pe care l-ai făcut
plecând. - Raymond Radiquet
Viaţa este Dragoste
Dragostea este Vis
Visul este Speranţă
Speranţa este Totul
Totul este Nimic.
- inscripţie pe un zid
Dacă omul şi-ar aminti mereu de fragilitatea lui, ar învăţa să fie
modest. – Emil Cioran
Nu poţi trăi pe piscuri la nesfârşit. Viaţa nu e toată un concert de
Bach. Uneori ai vrea să mai auzi o romanţă banală sau tărăboiul unui jazz.
Niciodată o femeie, un înger, nu va înlocui întru-totul o bacantă. – Ion
Vinea
Trăieşte ca şi cum ai muri mâine; învaţă ca şi cum ai trăi la infinit. Gandhi
Toată viaţa ta eşti învăţat să ceri voie. Un înţelept a spus odată că
preferă să ceară iertare. - Ben Casnocha
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Din când în când este bine să te opreşti din urmărirea fericirii şi să te
mulţumesti să fii fericit. – Guillaume Apollinaire
Copilul nu datorează părinţilor viaţa, ci creşterea. – Nicolae Iorga
Nu mi-e frică de nimic.
Nu sper nimic.
Sunt liber.
– Nikos Kazantzakis
Ceea ce crezi tu că este adevărat devine realitatea însăşi. - Robert T.
Kiyosaki
Succesul înseamnă să devii ceea ce îţi doreşti. - Wallace D. Wattles
Scepticii nu câştigă niciodată. – Robert T. Kiyosaky
Cel care nu îşi învinge zilnic teama nu a învăţat încă sensul vieţii. –
Ralph Waldo Emerson
Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului. Dacă
îţi place ce faci, vei avea succes. – Michael Neil
Când vine vremea să mănânci corect şi să începi să faci exerciţii, nu
există “Voi începe de mâine”. Mâine este boala. - V. L. Allineare
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Pentru a-ţi asigura o stare bună de sănătate mănâncă puţin, respiră
adânc, fii moderat şi menţine-ţi un interes în viaţă. - William Londen
Omul fericit este acela care stăpâneşte şi munca, şi dragostea. Sigmund Freud
Dă unui om sănătate şi un ţel de urmat şi nu se va opri o clipă să se
întrebe dacă este fericit sau nu. – George Bernard Shaw
Fericirea constă, în primul rând, în sănătate. – George William Curtis
Să îţi doreşti să fii sănătos este o parte din sănătate. – Seneca
Nu contează ce ţi se întâmplă în viaţă. Important e cum reacţionezi la
ceea ce ţi se întâmplă. – David Neeleman
Cel mai neaşteptat lucru care ni se întâmplă în viaţă este că
îmbătrânim. – Tolstoi
În definitiv, nu anii din viaţă sunt cei care contează, ci viaţa din anii
tăi. - Abraham Lincoln
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CAPITOLUL 2

Motivare, Dezvoltare personală,
Afaceri şi Bani

Rareori veniturile unei persoane depăşesc nivelul de dezvoltare
personală al acesteia. - Jim Rohn
Energia se îndreaptă în direcţia gândului tău.
Gândul este energie; puteţi clădi o lume sau o puteţi distruge prin
modul de a gândi. – Susan Taylor
Convingerile noastre în legătură cu ceea ce suntem şi ceea ce putem
fi determină cu precizie ceea ce vom fi. Dacă noi credem în magie, vom trăi
o viaţă magică. Dacă noi credem că viaţa noastră este delimitată de nişte
graniţe înguste, dintr-o dată acele graniţe vor deveni reale. Ceea ce
credem noi că este adevărat, ceea ce credem noi că este posibil devine
adevărat şi posibil. - Anthony Robbins
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Gândul este strămoşul oricărei fapte. - Ralph Waldo Emerson
Ai grijă ce-ţi doreşti, că s-ar putea să ţi se îndeplinească!
Viitorul începe acum, nu mâine. – Papa Ioan Paul al II-lea
Oamenii nu sunt prizonierii destinului, ci mai degrabă prizonieri ai
propriei minţi. - Franklin D. Roosevelt
Ţelul suprem în viaţă nu este a cunoaşte, ci a înfăptui. - Thomas
Henry Huxley
Ziua în care vei fi responsabil şi nu vei mai căuta scuze, aceea este
ziua startului care te va purta spre succes. - O.J. Simpson
Un om de succes este acela care poate construi o fundaţie solidă cu
cărămizile pe care alţii le aruncă în el. – David Brink
Învinşii văd străzile acoperite de gheaţă, dar învingătorii îşi pun în
picioare patinele. - Denis Waitley
Dacă aştepţi momentul potrivit, te întrec alţii care nu-l aşteaptă. –
Woody Allen
Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le
face. - Constantin Brâncuşi
www.maximazilei.com
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Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem. - Nicolae
Iorga
Durerea e temporară, renunţarea e veşnică.
Stai departe de oamenii care îţi micşorează ambiţia. Oamenii mici
întotdeauna fac asta. Cei cu adevărat mari te fac să te simţi că şi tu poţi
deveni mare. - Mark Twain
Pentru a trăi o viaţă creativă trebuie să pierdem frica de a greşi. Joseph Chilton Pearce
Când pierzi, nu pierde lecţia. - Dalai Lama
Când inovezi fii pregătit ca lumea să îţi spună că eşti nebun. - Larry
Elison
Cea mai bună metodă de a avea multe idei grozave este să ai foarte
multe idei şi să te descotoroseşti de cele rele. - Linus Pauling
Fiecare reuşită începe cu decizia de a încerca.
Crede că poţi şi vei fi deja la jumătatea drumului. - Theodore
Roosevelt
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Dacă crezi că nu meriţi, nu vei avea nimic.
Aproximativ jumătate din ceea ce face diferenţa dintre antreprenorii
de succes şi cei care dau greş se datorează pur şi simplu perseverenţei. –
Steve Jobs
Picătura face o gaură în piatră, nu prin forţă, ci prin cădere repetată. Ovidiu
Contează ceea ce faci; nu ceea ce gândeşti, spui sau planifici. [...]
Până nu începi să faci ceva, ideea ta genială este doar atât: o idee. Şi cu
toţii avem câte una asemenea. – Jason Fried şi David Heinemeier Hansson
Pentru a fi învingător, lucrează numai cu învingători. – Warren Buffett
Calitatea este mai importantă decât cantitatea şi reprezintă o decizie
financiară mai bună. – Steve Jobs
Probabil că motivul pentru care atâta lume este mulţumită de
automobilele noastre constă în faptul că noi nu suntem niciodată mulţumiţi.
– Soichiro Honda (creatorul uzinelor Honda)

www.maximazilei.com

Page 9

Cartea Înţelepciunii. 1000 de maxime şi citate

CAPITOLUL 3

Prietenie, Iubire, Relaţii,
Căsătorie, Sex

În viaţa unui om există patru întrebări fundamentale:
1)

Ce este spiritul?

2)

Din ce este format spiritul?

3)

Pentru ce merită să trăieşti?

4)

Pentru ce merită să mori?

Răspunsul este unul singur: Dragostea. - Don Juan del Marco
Să iubeşti implică riscul de a nu fi iubit înapoi. Să speri implică riscul
de a fi rănit. Să încerci înseamnă să rişti să dai greş… Dar riscurile trebuie
asumate, deoarece cel mai mare risc în viaţă e să nu-ţi asumi niciun risc.
Cea mai importantă boală este lipsa de afecţiune. – Diana de Walles
Vrei să fii iubit, iubeşte! – Seneca
www.maximazilei.com
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Cu cât judeci mai mult, cu atât iubeşti mai puţin. - Honore de Balzac

Poate că pentru lume eşti doar o singură persoană, dar pentru o
anumită persoană eşti întreaga lume. - Gabriel Garcia Marquez
Bărbatul se îndrăgosteşte cu ochii, femeia cu urechile. - Woodrow
Wyatt
Nu iubeşti o femeie pentru că e frumoasă, ci ea e frumoasă pentru că
o iubeşti. - Arthur Schopenhauer
Nu te poţi îndrăgosti de cineva cu care nu ai râs niciodată.
Dragostea e ca focul, dacă n-o întreţii, se stinge. – M. I. Lermontov
Iubeşte-mă când o merit cel mai puţin, atunci am nevoie cel mai mult.
– proverb chinez
Diferenţa dintre sex şi dragoste e că sexul te eliberează de tensiuni
interioare, pe când dragostea le cauzează. - Woody Allen
Dragostea: nebunie temporară ce poate fi vindecată prin căsătorie. –
Ambroise Bierce
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Ţinea la el! Ei, şi? Şi el ţinea la ea, şi unde scrie că lucrul cel mai
potrivit pe care urmau să-l facă ei doi era să-şi răpească unul altuia
libertatea? [...] Bine, ar putea să spună cineva, ce e rău faptul că într-un
anumit moment omul se decide să-şi sacrifice o parte sau toată libertatea
lui de dragul unei femei? Ce să faci, la urma urmei, cu libertatea? Ei! Ce să
faci! Cum ce să faci?! Să te plimbi pe suprafaţa pământului printre oameni,
pe străzi sau drumuri şi să te bucuri că tot ceea ce vezi îţi aparţine! E
singurul sentiment de posesiune nevinovat... În timp ce o femeie îţi cere să
te bucuri numai de ea şi să renunţi la restul lumii. Asta e intolerabil. – Marin
Preda
Bărbatul vânează femeia până când ea îl prinde. - proverb american
Trebuie totuşi ca dragostea să ofere mari avantaje, deoarece toţi
oamenii îşi pun libertatea în mâinile ei. – Raymond Radiguet
Nu părăsiţi firea voastră pentru a vă conforma cu viaţa altuia. –
Cicero
Mai bine rabzi să fii totdeauna singur decât să nu fii niciodată. Michel de Montaigne
Cea mai mare provocare a iubirii este căsătoria. – Sorin Radu Cucu
Nu vă însuraţi până nu aţi învăţat arta de a face complimente. A flata
o femeie înainte de căsătorie e o chestie de gust, dar după e o necesitate
www.maximazilei.com
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şi o garanţie de fericire. Uniunea conjugală cere nu atât francheţe, cât
diplomaţie. - Dorothy Dix
Dacă vreţi să păstraţi veselia şi armonia în cămin, urmaţi acest sfat:
Fără mustrări! Fără scene! Oricare ar fi greşelile făcute de partenerul dv.,
nu-l criticaţi niciodată, nu pronunţaţi niciodată cuvinte aspre de mustrare,
iar dacă cineva încearcă să-l ridiculizeze, săriţi-i în ajutor şi apăraţi-l cu o
dreptate sălbatică. – Dale Carnegie
Succesul unei căsnicii depinde mai puţin de a găsi soţul ideal, cât de
a fi tu însuţi acest soţ ideal. - Leland Foster Wood
Dacă ţineţi la armonia căminului vostru: lăsaţi partenerul aşa cum e,
nu încercaţi a-l schimba! - Dale Carnegie
Bărbaţii vor să fie prima dragoste pentru femei, în timp ce femeile vor
să fie ultima dragoste pentru bărbaţi. - Oscar Wilde
Sentimentul iubirii presupune sentimentul proprietăţii. - Nietzsche
Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea. – Biblie
Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât cu o nevastă
gâlcevitoare într-o casă mare. – Biblie
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Şi am găsit că mai amară decât moartea este femeia a cărei inimă
este o cursă şi un laţ, şi ale cărei mâini sunt nişte lanţuri. – Biblie
Dragostea este o loterie: dacă vrei să câştigi, ia un bilet. – Alexander
L. Kielland

Fiecare iubire are un balcon ca în Romeo si Julieta, pe care mai
târziu se întind rufe.
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CAPITOLUL 4

Maxime pentru sporirea
înţelepciunii

Găsesc televizorul foarte educaţional. De fiecare dată când cineva dă
drumul la televizor, mă duc în cealaltă cameră şi citesc o carte. - Groucho
Marx
Important este să nu te opreşti din a-ţi pune întrebări. - Albert Einstein
Nu trăi în trecut, nu visa la viitor, concentrează-ţi toate eforturile în
prezent. - Buddha
Cel care zâmbeşte în loc să se înfurie va fi întotdeauna mai puternic.
– proverb japonez
Dărnicia nu stă în a da mult, ci în a da la timp. - La Bruyere
Felul dăruirii preţuieşte mai mult decât darul. – Corneille
www.maximazilei.com
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“Cu bani poţi să ai orice, se spune.”
“Nu, nu se poate! Poţi să cumperi mâncare, dar nu poftă;
medicamente, dar nu sănătate; pat moale, dar nu somn...” - Arne Graborg
Curajul nu este absenţa fricii; este mai degrabă înţelegerea că
altceva este mai important decât frica. - Ambrose Redmoon
Nu fiindcă lucrurile sunt grele nu avem curaj, ci fiindcă nu avem curaj,
ele sunt grele. - Seneca
Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea. Cunoaşterea este
limitată. Imaginaţia învăluieşte lumea. - Albert Einstein
Întregul scop al educaţiei este să transforme oglinzile în ferestre. Sydney J. Harris
Bunul simţ va deschide uşile pe care nici cea mai bună educaţie nu le
poate deschide. – Clarence Thomas
Dacă te cerţi în fiecare zi, spui rugaciuni către diavol. – Bob Marley
Mai bine să pierzi decât să te cerţi. – Pitagora
Uneori îi poţi convinge pe ceilalţi ascultându-i. - Dean Rusk
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Cine urăşte, se urăşte pe sine. – Mircea Cărtărescu
Judecaţi omul după cum reacţionează atunci când dă greş, nu când
are sorţi de izbândă. – Martin Luther King
Dacă vrei să cunoşti un om cu adevărat, priveşte cum îi tratează pe
cei inferiori, nu pe cei egali cu el. - J.K.Rowling
Cel ce minte astăzi pentru tine, mâine va minţi contra ta. – Richard
Wurmbrand
Adesea stăruim înaintea uşii închise, încât nu mai putem să vedem
uşile deschise. - Alexander G. Bell
Nu poţi învăţa pe cineva un lucru, îl poţi doar ajuta să-l găsească
înlăuntrul său. - Galileo Galilei
Primul pas indispensabil pentru a obţine lucrurile pe care ţi le doreşti
este acesta: hotărăşte-te ce vrei. - Ben Stein
Eşti inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; eşti
înţelept dacă ştii care jumătate.
Citim lumea pe dos şi pretindem că ne înşeală. – R. Tagore
Observaţia, nu vârsta, aduce înţelepciunea. – Publilius Syrus
www.maximazilei.com
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Fii mereu tot mai simplu. – Goethe
Vrei să cunoşti lucrurile? Priveşte-le de aproape. Vrei să-ţi placă?
Priveşte-le de departe. – I. L. Caragiale
Cunoaşte-te pe tine însuţi şi vei cunoaşte întreg Universul! –
inscripţie pe templul din Delphi
Este înţelept nu acel care se întristează de ce-i lipseşte, ci acel care
se bucură de ce are. – Democrit
Reintraţi în voi înşivă; acolo veţi găsi bogăţia.
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CAPITOLUL 5

Inteligenţă cu umor
24 de ore într-o zi, 24 de beri într-o ladă. Vreo coincidenţă? - Stephen
Wright
Cine bea apă, nu va făptui nimic înţelept. – proverb grecesc
Sunt atât de inteligent încât câteodată nu înţeleg nimic din ceea ce
spun. - Oscar Wilde
Dacă respecţi toate regulile, pierzi distracţia. – Katherine Hepburn
Devreme la culcare, devreme la sculare; înseamnă că a venit vremea
să-ţi cauţi pe altcineva.
Diferenţa dintre sexul gratis şi sexul pe bani e că sexul gratis te costă
întotdeauna mai mult.
Onania este un alt fel de a-ţi lua fericirea în propriile-ţi mâini.
www.maximazilei.com
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Contracepţia orală este când vorbeşti în loc să o faci.
Dacă nu ar fi şcolile la care să fie duşi copiii de acasă o parte din zi,
casele de nebuni ar fi pline de mame. - Edgar W. Howe
Mulţi bărbaţi îşi datorează succesul primei lor soţii. Iar a doua soţie
succesului.
Succesul este ca şi cum ai fi însărcinat: toată lumea te felicită dar
nimeni nu ştie de câte ori ai fost f---t.
Poţi să fi nemulţumit de începutul de chelie sau poţi să te bucuri că ai
un cap pe umeri – Timothy Miller
E loc sub soare pentru toată lumea. Mai ales că toată lumea vrea să
stea la umbră. - Jules Renard
Leneşul are totdeauna chef să facă ceva, dar începând de mâine. –
Vauvergnades
În viaţă orice ocupaţie e bună, cu condiţia să nu se transforme în
muncă. – Marin Preda
Rolul muncii este acela de a te face să-ţi fie drag de casă. – Toni
Grecu
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Muncind conştiincios câte opt ore pe zi poţi, cel mult, să ajungi şef şi
să munceşti 12 ore pe zi. - Robert Frost

Se spune că banii nu aduc fericirea... Dar toţi vor să se convingă
singuri. - Zig Ziglar
Femeile cred că dacă o pisică fuge de acasă este din cauza lipsei de
afecţiune.
Femeile cred că dacă un câine fuge de acasă este din cauza lipsei de
afecţiune.
Femeile cred că dacă o femeie fuge de acasă este din cauza lipsei
de afecţiune.
Femeile cred că dacă un bărbat fuge de acasă este din cauză că
bărbaţii sunt porci.
Dragostea e precum gripa: se ia pe stradă şi se vindecă în pat. Pierre Albert
Întrebat fiind ce e Femeia, Emil Brumaru a răspuns: "Nu ştiu, dar sunt
multe!"
Sigur că există şi dragoste la prima vedere, dar este întotdeauna bine
să mai aruncăm şi o a doua privire.
Nu poţi să cunoşti o femeie până nu o întâlneşti la tribunal. - Norman
Mailer
www.maximazilei.com
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Hoţii îţi cer banii sau viaţa; femeile le vor pe amândouă. - Samuel
Butler
Toţi îţi vor binele, aşa că nu îi lăsa să ţi-l ia!
Sunt pentru păstrarea căsniciei: este singurul mod de a nu te păcăli
decât o dată. - Jean Anouilh
Fiecare bărbat are nevoie de o amantă! Nevasta crede că el e la
amantă, amanta crede că e la nevastă, şi aşa, el poate să şadă liniştit în
bibliotecă să citească! - Grigore Moisil
Unii oameni îşi iubesc aşa de mult femeile lor încât, pentru a nu le
uza, se folosesc de femeile altora.
Dacă vine Muntele la tine şi nu te cheamă Mahomed, mai bine fugi:
sigur e alunecare de teren!
Dacă într-o zi te simţi inutil şi deprimat, consolează-te cu gândul că
odată ai fost spermatozoidul cel mai rapid dintre toţi.
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CAPITOLUL 6

Maxime esenţiale
pentru cultura generală

Să-ţi pese mai mult de conştiinţa ta decât de părerea altora. Publilius Syrus
Când puterea de iubire va depăşi iubirea de putere, în lume va fi
pace. - Jimi Hendrix
Democraţia este cea mai rea formă de guvernare, cu excepţia tuturor
celorlalte! - Winston Churchill
Orice simplitate este o complexitate rezolvată. - Constantin Brâncuşi
Dacă vrei odihnă, crede. Dacă vrei adevărul, caută şi suferă. Frederich Nietzsche
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Religia mea este foarte simplă. Religia mea este bunătatea. – Dalai
Lama
Ce faci pentru tine este trecător; ce faci pentru ceilalţi rămâne pentru
eternitate! – A. Einstein
Singura revoluţie autentică din toată istoria omenirii, este venirea lui
Cristos. Restul, sunt tehnici de lovituri de stat, în lupta pentru putere! –
Petre Ţuţea
Încrederea înseamnă să crezi ceea ce nu poţi vedea, iar răsplata la
această încredere este să vezi ce ai crezut. – Sfântul Augustin
Puterea este abilitatea de a nu mai fi nevoit să le faci altora pe plac. –
Elizabeth Janeway
Părerea altora despre tine contează în măsura în care depinzi de ei.
Curajul înseamnă să nu te pleci în faţa legii trecătoare a minciunii. –
J. Jaures
Tăcerea este cea mai perfectă exprimare a dispreţului. - George
Bernard Shaw
Cine nu pedepseşte nedreptatea, porunceşte ca ea să fie. –
Leonardo da Vinci
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Profesorul mediocru vorbeşte. Un bun profesor explică. Un profesor
superior demonstrează. Profesorul măreţ inspiră. - William Arthur Ward
Învaţă cât de mult poţi atunci când eşti tânăr, întrucât viaţa îţi va fi
prea aglomerată după aceea. - Dana Stewart Scott
Dacă dumneavoastră credeţi că educaţia e scumpă, încercaţi să
vedeţi cum e igoranţa. – Benjamin Franklin
Frumuseţea este primul dar pe care natura îl face femeii şi tot primul
pe care îl cere. – August Mere
O femeie frumoasă e o bijuterie, o femeie bună e o comoară
întreagă. - Napoleon Bonaparte

Cel mai frumos make-up al unei femei este pasiunea, dar
cosmeticele sunt mai uşor de cumpărat – Yves Saint Laurent
Toată lumea ştie că anumite lucruri sunt irealizabile, până când vine
cineva care nu ştie acest lucru şi le realizează. - Albert Einstein
Măsor succesul în funcţie de câţi oameni mă iubesc. – Warren Buffet
Toţi privim, puţini vedem.
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Din experienţa mea, ceea ce nu puteţi vedea în această lume este de
departe mai puternic decât orice puteţi vedea. - T. Harv Eker
Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra poate fi
considerat inventatorul civilizaţiei. - Sigmund Freud
Adversarul care îţi este o obsesie a devenit o parte din tine. - Lucian
Blaga
Nu învăţa porcul să cânte. Îţi pierzi timpul... şi enervezi porcul. –
proverb american
Somnul e cea mai bună meditaţie. – Dalai Lama
Înţelepciunea este singura monedă care are curs pretutindeni. proverb chinezesc
Mare pagubă aduc proştilor acei care îi laudă. – Democrit
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Mulţumesc că ai citit acest e-Book gratuit.
Dacă ţi-a plăcut, oferă un exemplar cuiva din familie sau unui prieten.
Vor aprecia, cu siguranţă, această atenţie. Pentru că o carte este un
cadou excelent, iar aforismele nu se demodează niciodată.
Varianta integrală a e-Book-ului conţine peste 1000 de maxime şi
citate, esenţiale pentru cultura generală. Marea majoritate a maximelor nu
sunt şi nu vor fi postate pe site!
La acest moment, cartea electronică se poate descărca de pe
www.maximazilei.com cu doar 1,5 euro.
Se poate solicita şi varianta tipărită a cărţii, la 17 lei, cu transport
inclus.
Abonează-te pe site pentru a fi informat despre citatele săptămânii şi
pentru a primi frecvent bonusuri, cu precădere cărţi gratuite.

Pentru detalii sau comenzi, foloseşte datele de contact:
e-mail office@maximazilei.com
telefon 0723185114
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