ציטטות

הצלחה

המחיר להצלחה הוא עבודה קשה  ,הקדשה עצמית למשימה שנטלת
והחלטה שבין אם הצלחנו ובין אם הפסדנו  ,יישמנו את המיטב שבנו
למשימה שהצבנו לעצמנו .
) ווינס לומברדי (

אם אלוהים התכוון שכולנו ניכשל ...
הוא לא היה ממציא את ההצלחה .

)דאג פיירבאו(

מצליחנים משווים את הישגיהם למטרותיהם ,
מפסידנים משווים את כישלונותיהם לכישלונות של אחרים .
)נידו קוביין(

הצלחה אינה תוצאה של בעירה שקטה .
אתה צריך לעלות באש .

)רג'י לייץ(

ניצחון שייך למתמידים בעקשנות יתירה .

מורל ויחס הם המרכיבים הבסיסיים להצלחה .

הצלחה היא לא יותר ממספר עקרונות פשוטים
המבוצעים כל יום ; לעומת זאת כישלון הוא
מספר טעויות בשיפוט שחוזרים עליהן כל הזמן .
המשקל המצטבר של העקרונות שלנו ושיפוטנו
מוביל אותנו אל ההצלחה  ,או אל הכישלון .

הרבה "חכמים" די ספקנים  ,לא מנסים
ולכן ממשיכים לא להצליח .

לדעתי  ,הכשירות הראשונה להצלחה
היא אתיקה של עבודה נמרצת .

)נפוליון היל(

) באד וילקינסון (

)ג'ים רואן (

) בריין טרייסי (

) הנרי פורד ( 2

הצלחה זמנית ניתנת להגשמה למרות העדר תכונות בסיסיות ,
אך אין התקדמות שמושגת ללא עבודה קשה .
) ויליאם פזר (
אם אתה רוצה שנה אחת של שגשוג  --גדל חיטה .
אם אתה רוצה  100שנים של שגשוג  --גדל אנשים .

)בני ישראלי(

אין דרך בה תוכל להביט במשחק החיים
ולהחליט אם אתה משיג  ,או לא משיג ,את הפריצה הגדולה :
מחר  ,עוד שבוע  ,חודש או שנה נוספת  ,אולי יותר -
אך בסופו של דבר זה יגיע .
)זיג זיגלר(

לא מספיק שאתה מצליח .
אחרים צריכים להיכשל .

)גור וידאל(

רבים מהכישלונות בחיים היו לאנשים שלא הבינו כמה קרובים היו
להצלחה כאשר ויתרו .
)תומאס א .אדיסון(

בוש לך למות לפני שזיכית האנושות בניצחון כלשהו .

חיבה /טוב לב

)הוראס מאן(

אני מאמין שמוחו של אדם חש בטוב כשהוא עושה טוב לאחרים .
)תומאס ג'פרסון(

העולם הוא ארצי  ,האנושות כולה אחים שלי  ,ולעשות טוב זו דתי .
)תומאס פאיין(

פעמים רבות אנו ממעיטים בערכו של מגע  ,חיוך  ,מילה טובה ,
מחמאה אמיתית  ,או הפעולה הקטנה של דאגה לזולת --
כל הדברים שבהם הפוטנציאל להפוך את החיים לטובים יותר .
)ליאו בוסקגליה(

מאחר ולנשמה יש שרשים עמוקים בחיי החברה וערכיה נעים בהיפוך
למפעל המודרני  ,הדאגה לנשמה יכולה להפוך לפעולה רדיקלית ,
אתגר לנורמות מקובלות .
)תומאס מור(

צחוק הוא המרחק הקצר ביותר בין שני אנשים .

)וויקטור בורג(

מצא את הטוב ביותר ברע ביותר ,
גלה את העצום בתוך הפעוט ,
ראה את היופי בפשוט ,
וחשוף את האלגנטיות ברגיל .

)בני ישראלי(

אם אתה כבר חושב – חשוב בגדול – חשוב חיובי .

שום דבר לא יכול להפחיד אותך
אם אתה מסרב לפחד .

הדבר החשוב הוא לא להפסיק לחקור .

כאשר חשוך מספיק ניתן לראות את הכוכבים .

)מהאטמה גנדי(

)אלברט איינשטיין(

)צ'רלס.א.בירד(

דבר אחד יכול לאפס את כל האימונים שעשית אי פעם  :יחס רע .
בסופו של דבר ,לא תצמח לך אפילו טובה קטנה מהיותך רוטן
מוכשר.

אמפטיה/דאגה

הייה רגיש לצרה של אחרים  .אתה צריך לדעת על הטרגדיות  ,כמו
על הניצחונות  ,על הכישלונות כמו על ההצלחה .
)ג'ים רואן(

חיי כשלמות בלתי ניתנת לחלוקה וכל היחסים שלי מתערבבים זה
בזה  ,וכולם זורחים באהבתי שאינה יודעת שובע לאנושות .
)מהאטמה גנדי(

כמה רחוק תתקדם בחיים  ,תלוי בעדינותך עם הצעירים  ,בחיבתך
למבוגרים  ,במאמץ ובסובלנות כלפי החלש והחזק  ,כי יום אחד
בחייך תהיה כל אלה .
)ג'ורג' וושינגטון קרוור(

יזמות /רעיונות
אין דבר ענק שהושג אי פעם ללא התלהבות .
)רלף וולדו אמרסון(
ליזמים יש שני נכסים בסיסיים  :יצירתיות ומערכות יחסיהם .
)מרק וויקטור הנסן(
היזם תמיד מחפש את השינוי  ,מגיב לו ומנצל את ההזדמנות.
)פיטר דרוקר(
רעיונות הם כמו כוכבים ; לא תצליח לשלוח ידיך לגעת בהם
אך כמו ימאי ביבשת המים  ,אתה בוחר בהם כמדריכיך
וכשאתה מודרך על ידם  ,אתה משיג את גורלך .
)קרל שורז(
רעיונות הם מידע שקבל צורה .
)ג'ים רואן(
כנגד ההשפעה של רעיון חדש ,
אין הגנה מתאימה פרט לטיפשות .
)פרסי וויליאם ברידגמן(

קבל בעלות על רעיון והרעיון יתפוש בעלות עליך .
)מרק וויקטור הנסן(

עצמאות פיננסית

להגיע לעצמאות פיננסית עליך להפוך חלק מהכנסתך להון ;
להפוך הון ליזמות ; להפוך יזמות לרווח ; להפוך רווח להשקעה ;
ולהפוך השקעה לעצמאות פיננסית .
)גים רואן(

כלכלנים אומרים שבחיים אי היכולת להשהות סיפוקים היא חיזוי
ראשוני של כשלון כלכלי .
)בריין טרייסי(

אם תראה לי את התכנית הפיננסית הנוכחית שלך  ,האם אני אתלהב
עד כדי כך שאחצה את היבשת בהרצאותיי עליה ?
אם תשובתך היא לא  ,אענה לך בשאלה  :מדוע לא?
מדוע שלא תהיה לך תכנית פיננסית שמובילה אותך למחוזות אליהם
אתה רוצה להגיע?
)ג'ים רואן(

כל עושר בר קיימא נובע מהעשרת אחרים בדרך מסוימת .
)בריין טרייסי(

עליך לצמוח בכוחות עצמך  ,לא משנה כמה גבוה הגיע הסבא שלך .
)פתגם אירי(

הכרת תודה
לעתים האור שלנו כבה ,
אך נדלק מחדש ע"י אחר
כל אחד מאתנו חייב תודה מקרב לב
לאלה שהדליקו מחדש אור זה .

כשאתה אסיר תודה על הדברים שיש לך ,
יהיו לך יותר דברים להכיר תודה בגינם .

) אלברט שוויצר (

) זיג זיגלר (

אין הזדמנות טובה יותר לקבל עוד ,
מאשר בעת הבעת תודה על מה שיש לך כבר .
הודיה פותחת דלתות של הזדמנות לרעיונות שנקרים בדרכך .
ג'ים רואן (

הודה לאל שנתמזל מזלך לטובה .
זה שמביע הערכה הוא אדם נעים ואופטימיסט .

) בריין טרייסי (

חלק מהאנשים אוהבים כל כך את העצה שלי ,
שהם ממסגרים אותה על הקיר  ,במקום להשתמש בה .
) גורדון .ר .דיקסון (

ניסיון

קל לשאת את העבר כנטל במקום כמוסד לימודי .
קל לאפשר לו להמם אותך במקום ללמד אותך .

טעות לחשוב שמשגשגים באמצעות ההצלחה .
יותר מצויה הצלחה דרך כישלונות .
כללים  ,לימוד ,עצה ודוגמא ,
אף פעם לא לימדו כה טוב כמו הכישלון .

) ג'ים רואן (

) סמואל סמיילס (

בניית סיפון לא כל כך קשה כפי שאתה חושב .
ראיתי בטלוויזיה איך בוב וילה עושה זאת פעמים רבות ,
והוא פשוט איש " עשה זאת בעצמך " כמוך ,
פרט לכך שיש לו ידע  ,מיומנות  ,תקציב בלתי מוגבל
וצוות גדול של מומחים .
) דייב בארי (

את הזמנים הטובים אנו מכניסים לכיסנו .
את הזמנים הקשים אנו לוקחים ללבנו .

) לס בראון (

אמונה

הדבר שמוח האדם יכול להכיל ובו להאמין ,
אותו הוא יכול להשיג .
)נפוליון היל(

כשאתה מגיע לאור של הידוע בקצה המנהרה ,
על סף הצעדה לחושך של הבלתי ידוע ,
אמונה זה לדעת אחד משני הדברים שייקרו :
או משהו מוצק לעמוד עליו ,
או שתלמד לפרוש כנפיים ולעוף .

) ברברה ג'יי ווינטר (

מחשבות מסוימות הן תפילות  .ישנם רגעים שבהם ,
לא משנה מהו המצב היחסי של הגוף ,
הנשמה נמצאת על ברכיה .

) וויקטור הוגו (

ערכים רוחניים מתעלים מעל החפצים החומריים ,
בהם אנו יכולים לגעת ואותם לחוש .
הם לוקחים אותנו לממלכת היופי ,ההשראה והאהבה .

) נידו קוביין (

לאדם בדרך כלל יש יותר אמונה בפחד שלו  ,מאשר בעתידו .
)דאג פיירבאו (

בתוכך יש יכולת שמימית להפגין ולמשוך
כל מה שאתה צריך ואליו תשוקתך .

אהב את אלוהים וסמוך על רגשותיך .
הייה נאמן להם  .אל תבגוד בהם .

) ויין דייר (

) רוברט .סי .פולוק (

אנו מאמינים בכוחנו בלי להתפאר בו .
אנו מכבדים אותו אצל אחרים  ,בלי לפחד ממנו .

אנו נמצאים במלחמת מוחות ,
אם לא תשתמש בשכלך  ,תפסיד את המלחמה .

) תומס ג'פרסון (

)ז' אן טינוור (

העתיד

הדרך הטובה ביותר לנבא את עתידך היא ליצור אותו .

המציאות מלאה אתגרים ומתגמלת .
אני מאמין שהטוב ביותר עוד לפנינו .

השתמש ביום הנוכחי להדליק את המחר .

) ג'ורג' בוש (

) אליזבט בארט בראונינג (

אה  ,אדם צריך להגיע מעבר להשגה ,
או  ,לשם מה גן העדן ?

) רוברט בראונינג (

המצליחים ביותר בחברתנו חושבים רחוק ביותר לתוך העתיד .
הם מוכנים להקריב בטווח הקצר ,
על מנת ליהנות מפיצוי הולם יותר בטווח הרחוק .
) בריין טרייסי (

עם מחשבים קל יותר לעשות דברים רבים ,
אך רוב הדברים שקל לעשותם עם מחשבים ,
אינם צריכים להיעשות כלל .

) אנדי רוני (

חלום בגדול  ,כי חלומות קטנים אין בהם כוח להניע אנשים .
) יוהאן וולפגנג פון גטה (

תגלית  ,ככל שהיא מקורית יותר ,
כך בהמשך היא נראית פשוטה .

רוב ההמצאות החדשות נתגלו פתאום
דברים גלויים לעין שתמיד היו כאן .

–

) סוזאן .קיי .לנגר (

אמונתי איתנה שבסוף העולם יסתדר בשגרה חדשה .
האמן יחד אתי .
אף אחד מאתנו לא יהיה כאן להיווכח בטעותו .
)סטיוארט וויילד (

מטרת הטבע היא התקדמות והתפתחות של החיים .
)וואלאס .די .וואלאס (

עלינו להתייחס לצעירים  ,לא כאל בקבוקים ריקים שצריך למלא ,
אלא כאל נרות שצריך להדליק .
) רוברט .ה .שפר (

נתינה  /שפע
אחד הפיצויים היפים ביותר של החיים ,
שאין אדם שיכול ברצינות לעזור לאחר ,
בלי לעזור לעצמו .

בלתי אפשרי שתהיה יותר מדי מנומס ,
או יותר מדי נדיב .

) רלף וולדו אמרסון (

) פטרישיה פריפ (

מצליחנים תמיד מחפשים דרכים לעזור לאחרים.
הלא מצליחים תמיד שואלים  " :מה יש בזה עבורי ? "
) בריין טרייסי (

אם רצונך ביתר שגשוג בחייך ,
התחל ליצור וואקום לקבל זאת .

רק כאשר אנו נותנים בחדווה ,
ללא היסוס או מחשבה על רווח ,
אנו באמת מבינים את משמעות האהבה .

) קטרין פונדר (

) ליאו בוסקגליה (

הבא טוב מוחלט  ,ראשית לעצמך ,אחר כך לאנשים מוגדרים .
)ג'ון לנקסטר ספולדינג(

להתחיל

אינך צריך להיות דגול כדי להתחיל ,
אך אתה צריך להתחיל כדי להיות דגול .

) לס בראון (

אל תמתין – אף פעם לא יהיה הזמן הנכון .

) נפוליון היל (

נקודת הזינוק לקבלת החלטות טובות יותר היא
בהפסקתך את קבלת ההחלטות הגרועות יותר .

אם אתה משתהה כשאתה ניצב מול בעיה קשה
פרק את הבעיה לפרטים וטפל בכל פרט בנפרד .

) בריין טרייסי (

…

מה אתה מחכה למחר ?
מדוע לא לעשות זאת היום ?
בודאות אומר שמחר לא תעשה זאת
ובודאי תצטער על מה שהפסדת היום .
) מחר אזיל דמעה (

) רוברט קולייר (

) בני ישראלי (

אושר

למדתי מהניסיון שחלק הארי של האושר או הצער
תלוי בנטייה שלנו ולא בנסיבות .

למד להיות מאושר בחלקך ,
יחד עם זאת רדוף להשיג את שאיפותיך .

) מרטה וושינגטון (

) ג'ים רואן (

איכות חייך נקבעת ע"י הרגשתך בכל רגע נתון ,
איך אתה מרגיש נקבע לפי הפרוש שלך את המתרחש סביבך ,
לא ע"י האירועים עצמם .
) בריין טרייסי (

האושר של מרבית האנשים הוא
בהתאם לרמה של החלטתם להיות מאושרים .

) אברהם לינקולן (

שינוי  /בחירה

התגלית של כל דור היא
שהאדם יכול לשנות את חייו
על ידי שינוי הגישה שלו .

מרבית האנשים רואים שינוי כאיום ולא כאתגר .
הם רואים אותו כהרסני למוכר ולנוחיותו ,
במקום לראותו כיוצר של החדש והמלהיב .

) ויליאם ג'ימס (

)נידו קוביין (

כל צורת חיים חותרת למקסימום חוץ מבני האדם .
כמה גבוה עץ יצמח ? התשובה  :ככל שיוכל לצמוח .
לעומת זאת לאדם ניתנה זכות הבחירה .
אתה יכול לבחור להיות הכל  ,או לבחור להיות פחות מזה .
מדוע לא להתאמץ להשיג את מלוא האתגר
ולבצע את כל מה שניתן לעשות ?
)ג'ים רואן (

קבלת אחריות לשינוי :
העניין הוא לא במה שקורה לך ,
אלא במה שאתה עושה עם זה .

שלוט בגורלך על ידי שליטה במחשבותיך .
הדור הזה יגווע לא כתוצאה של רוע חלקי ,
אלא מחוסר תשוקה .

) וו .מיטשל (

)בני ישראלי(

)סורן קירקגארד(

מכירות

שאל שאלות להשיג ולשמר שליטה בשיחה .
אינך יכול לכוון לקוח לרכישה של דבר טוב עבורו ,
לפני שאתה מביאו לכך שיספר לך מה הוא רוצה .

יותר כדאי לי להשיג אחוז אחד ממאה אנשים ,
מאשר לקבל מאה אחוז מעצמי .

) פול גטי (

אל תחגוג סגירה של מכירה ,
חגוג פתיחה של מערכת יחסים .

פטרישיה פריפ (

התייחס להתנגדויות כבקשות למידע נוסף .

) בריין טרייסי (

הפנם את חוק הזהב של המכירות שאומר :
בהנחה שכל הדברים האחרים שווים ,עסקים עושים
עם מי שאנחנו מכירים  ,מחבבים ונותנים בו אמון .

הדבר החשוב הוא לא להפסיק לשאול .
כל החלטה מבוססת על הרגש
והצידוק לה מהשכל .

) טום הופקינס (

) בוב ברג (

) אלברט איינשטיין (

פעולה

ככל שאתה עובד חזק יותר ,
כך אתה נעשה יותר בר מזל .

)גארי פלייר(

פעל  ,עשה דברים  ,היה זהה  ,אל תבזבז את זמנך ,
צור  ,פעל  ,במקום שאתה נמצא תפוש מקום והיה משהו ,
נקוט פעולה .
)תיאודור רוזבלט(
פעולה נובעת לא ממחשבה  ,אלא ממוכנות לאחריות .
)דיטריך בונהופר(
תכניות הן רק כוונות טובות ,
אלא אם הן מתנוונות לעבודה קשה .

)פיטר דרוקר(

את אשר אנו מצפים לעשות אי פעם בנחת ,
אנו צריכים ראשית ללמוד לעשות בשקדנות והתמדה .
)סמואל ג'והנסון(

דבר לא יזוז  ,אם לא תנקוט פעולה .

) ג'ון וודן (

פעל כל יום – מנה עוקבת קודמתה .

) ג'פרי ג'יטומר (

אחד מסמני ההיכר של מצליחנים הוא שהם מוכוונים לפעולה .
אחד מסימני ההיכר של בינוניים הוא שהם מוכוונים לדיבורים .
) בריין טרייסי (

מעשיך מדברים בקול כה רם ,
שאינני יכול לשמוע מה אתה אומר .

) ראלף וולדו אמרסון (

הנס של הזרע והאדמה לא מושג ע"י הצהרות ;
הוא מושג רק ע"י עבודה קשה .

) ג'ים רואן (

הצלחה זמנית ניתנת להגשמה למרות העדר תכונות בסיסיות ,
אך אין התקדמות שמושגת ללא עבודה קשה .
)וויליאם פזר (
לדעתי  ,הכשירות הראשונה להצלחה ,
היא אתיקה של עבודה נמרצת .
) הנרי פורד (

הסבירות של הצלחתך תעלה ,
ככל שתנסה יותר מצבים ויותר פעמים .

תמיד הקשב למומחים ,

)בריין טרייסי (

הם יאמרו לך מה לא ניתן לעשות ומדוע .
אז … עשה זאת !

מוטב לעשות דבר לא מושלם ,
מאשר לא לעשות דבר מושלם .

אהב את אשר תעשה ,
עשה את אשר תאהב .

עבודה מצילה אותנו משלושה דברים רעים :
שעמום  ,פשיעה ומצוקה .

שאל את השאלות הלא נכונות
תקבל תשובות בהתאמה .
מחויבות לפעולה חדשה
תוצאתה כוח חדש .

)רוברט הינליין (

) רוברט ה .שולר (

) ויין דייר (

)וולטייר(

)ג'פרי ג'יטומר(

)אווניוס(

הורות  /משפחה
אין אתגר מנהיגותי גדול יותר מהורות .

)ג'ים רואן (

הקדש נתחים גדולים מזמנך לאנשים החשובים בחייך .
)בריין טרייסי (

אם אתה צועק על ילדיך ,
כשהמצב יהיה באמת רציני ,
הם לא ישמעו אותך .

אני אוהבת נישואין .
כה נהדר למצוא מישהו מיוחד
שאת רוצה להרגיז כל חייך .

מצאתי שהדרך הטובה ביותר לתת עצות לילדיך
היא למצוא מה הם רוצים ואז להציע זאת להם .

) מרק ויקטור הנסן (

)ריטה רודנר(

)הארי ס .טרומן(

אדם צריך להישמר מהטפה לצעירים על הצלחה  ,במובנה הרגיל
כמטרה העיקרית בחיים  .המניע העיקרי והחשוב ביותר לעבודה
בבית הספר ובחיים הוא ההנאה מהעבודה  ,ההנאה מתוצאותיה
והידיעה של ערכה של התוצאה לחברה .
)אלברט איינשטיין(
הורים מיוחדים הם נהדרים  ,מקשיבים בסבלנות --
תופעה ל שואלי שאלות מחושבות .
)מרק וויקטור הנסן(

פיתוח אישי
הכנסה רק לעתים רחוקות גבוהה מפיתוח אישי .

את השעה הראשונה של היום השקע בעצמך .

הפוך את החינוך לתהליך מתמשך אינסופי .

אתה לא משיג בחיים מה שאתה רוצה
אתה משיג את מה שהנך .

) ג'ים רואן (

)בריין טרייסי (

) נידו קוביין (

–

) לס בראון (
לא משנה מה אתה  ,הייה טוב .

) אברהם לינקולן (

מתח
אם אתה במתח מגורם חיצוני  ,הכאב מופיע לא כתוצאה מהדבר
החיצוני עצמו  ,אלא מההערכה שלך לגביו ואת זה יש בכוחך
לבטל בכל עת .
)מרקוס אאורליוס(

אני נעשה משוכנע ביותר שהאושר או אי האושר שלנו  ,תלוי יותר
בדרך שאנו מקדמים את פני האירועים בחיים  ,מאשר האירועים
עצמם .
)ווילהלם פון הומבולדט(

מתח בא מבפנים ,
הוא התגובה שלך למצבים ,
לא המצבים עצמם .

)בריאן טרייסי(

