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يتناقلها  ، يوجزها في مقولة أو اثنتين يسجلها له التاريخ واثنتينحياته كلها ليتعلم حكمة أو المرء يعيش   

من حين آلخر يحتاج الواحد منا سماع هذه المقوالت، خاصة اإليجابية التحفيزية منها ذلك  . الناس، ليتذكروها دائما
 بطيء ولذا نحتاج في كل حين إلعادة شحن بطاريات األمل أن ذاكرة اإلنسان تتسرب منها المعلومات بمعدل

 .والتفاؤل في نفوسنا 
اخرج إلى الحياة . ال تنسى أن أفضل مقولة في النجاح وأفضل قصة نجاح لم تكتب بعد، فأنت من سيسطرها  

 . واترك بصمتك فيها، وتسلح باألمل والرجاء، فهما الطريق لبلوغ ما تتمناه من خير و نجاح

 ء الواقفون على قمة الجبل لم يهبطوا من السماء هناكهؤال .1
 السمكة القوية هي التي تستطيع العوم ضد التيار في حين يستطيع حتى السمك الميت أن يعوم مع التيار .2
 لن تجد وقتا سانحا لعمل أي شيء عليك أن تخلق هذا الوقت .3
  كاتب أمريكي-كلمنت ستون" صوب نحو القمر، فحتى إذا أخطئت فأنت ستصيب النجوم .4
، كولين باول" ليس هناك أسرار للنجاح، فهو حصيلة اإلعداد الجيد والعمل الشاق والتعلم من األخطاء و الفشل .5

 جنرال أمريكي
منا دفع ثمن له، والثمن عادة ما يكون العمل، الصبر، في مقابل كل شيء يستحق الحصول عليه، على الواحد  .6

 .الحب، التضحيات
 يك أن تقرر بدقة ما الذي تريد أن تحققه تم تدفع الثمن الالزم للحصول على ما تريدهلكي تكون ناجحا، عل .7
 ألبرت اينشتاين" ليس األمر أني عبقري، كل ما هنالك أني أجاهد مع المشاكل لفترة أطول .8
 لكي تنجح عليك أن تفشل، لكي تتعلم ما الذي يجب عليك أال تفعله في المرة التالية .9

 مؤسس بيل غيتس" حتفال بالنجاح، لكن ماهو أهم الدروس المستفادة من الفشلمن األهمية بمكان اال .10
 شركة مايكروسوفت 

 البرت إينشتاين" الشخص الذي لم يخطئ أبدا لم يجرب شيئا جديدا أبدا  .11
ال أعرف أحدا وصل للقمة بدون عمل شاق، فهذا هو السر، العمل الشاق لن يصل بك دائما وفي كل األحوال إلى  .12

 ، أشهر رئيسة وزراء انجليزيةمارغريت تاتشر"  لكنه سيقربك منها كثيراالقمة،
 لكي تضمن نجاحك، تصرف وكأن الفشل من المستحيالت .13
إذا لم تذهب في أتر ما تريده، فلن تملكه أبدا، وإذا لم تسأل فاإلجابة هي بالنفي دائما، وإذا لم تخطو خطوة  .14

  روائية امريكية– را روبرتسنو" لألمام، فأنت دائما ستقف في ذات المكان 
 مفتاح السعادة أن نحلم، ومفتاح النجاح أن نجعل هذه األحالم تتحقق .15
ال تضيع الوقت في االنتظار، فالوقت المناسب لن يأتي، إبدا من حيت تقف، و استعمل ما توفر تحت يدك من  .16

 نابليون هيل" أدوات، وكلما تقدمت في طريقك ستعثر على أدوات أفضل مما كان معك حين بدأت 
 وزير خارجية – هنري كيسنجر" إذا كنت ال تعرف أين تريد الذهاب، فكل طريق سيذهب بك إلى ال شيء  .17

 أمريكي سابق
 هنري فورد" من المالحظ أن الناجح هو من أحسن استغالل الوقت، في حين ضيعه غيره  .18
إلعتياد على صعوبتها سيجعل قد تكون افضل الطرق صعبها و أشقها، ولكن عليك دائما السير فيها، فا .19

 غيرها يبدو سهال للغاية
  إينشتاين"  حالة تخيب نتيجة تفكيري، لكنها تصيب في المرة المائة 99أنا أفكر وأفكر لشهور وسنوات وفي  .20
  مثل صيني" الرجل الذي نقل الجبل من مكانه هو من بداء بنقل األحجار الصغيرة  .21
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 سقراط"  انفسنا لكي نحرك العالم، علينا اوال أن نحرك .22
 خلف كل رجل ناجح، سنوات طويلة من المحاوالت واإلخفاقات .23
 النجاح مثل السلم الخشبي، و ال نجد أبدا فردا يصعد درجات السلم ويديه في جيوبه .24
 نيلسون مانديال" ليست في عدم  اإلخفاق أو الفشل، بل في القيام بعد كل عثرة  قمة المجد  .25
 إينشتاين" و ما يتبقى لك بعدما تنسى ما درسته في المدرسة التعليم ه .26
  توماس ايديسون"  االف طريقة ال تعمل 10أنا لم أفشل بل وجدت  .27
  من عمالقة الروائيين الروسليو تولستوي" الكل يريد تغيير العالم من حوله، لكن ال أحد يفكر في تغيير نفسه  .28
  مثل صيني" إذا فعل الفرد أكثر من المطلوب منه فهو حر إذا فعل الفرد المطلوب منه فقط، فهو عبد  .29
 أبو القاسم الشابي" من ال يحب صعود الجبال                               يعيش أبدا الدهر بين الحفر    .30
  على طريق خال من المصاعب و العقبات فهو في الغالب ال يؤدي إلى أي شيء عثرتإذا  .31
 برناردشو" ، النجاح هو عدم تكرار األخطاء النجاح ليس عدم فعل األخطاء .32
النجاح مرتبط دائما بالحركة والنشاط، فالناجحون ال يتوقفون عن التحرك، فهم يقعون في األخطاء لكنهم ال  .33

 ييأسون أويتوقفون
 على كل من أن يقع على األرض من حين لآلخر، فإذا لم تقع أبدا، فلن تتعلم أن تقوم من عترتك لتقف مرة أخرى .34
 كريستوف كولمبس" لى بالشجاعة لكي تترك الشاطئ يغيب عن ناظريك حلن تعبر المحيط، ما لم تت .35
 يمكن للرجل أن يخفق مرات عديدة، لكنه ال يصبح فاشال إال حين يبدأ في لوم اآلخرين على إخفاقه  .36
 مايكل جوردن" لقد فشلت مرات تلو المرات، ولهذا أنجح  .37
 كارنيجي ديل"  السهلة ستنقضي وحدها ابدأ بالمهام الصعبة أوال، فتلك .38
 مونتكومري" نما تربح قبل كل شيء في أفئدة الرجال إمن المهم إدراك أن المعارك  .39
 ت قصيرة المدىخفاقاك أهدافا ذات مدى بعيد، حتى ال تحبطك اإلدييجب أن يكون ل .40
  ون تشرشلوينستالجهد المتواصل وليس الذكاء أو القوة هو مفتاح إطالق قدراتنا الكامنة   .41
 ، ممثل أمريكيبيل كوسبيقد ال أعرف مفتاح النجاح، لكني أعرف أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء الجميع  .42
عندما تجلس إلى فتاة جميلة، فالساعة تمر مثل ثانية، وعندما تجلس على سطح ملتهب، فالثانية تمر مثل  .43

  ألبيرت إينشتاين      ساعة، هذه  هي نظرية النسبية 
  توماس إديسون الرئيسي لعدم تمكن الناس من رؤية الفرص أنها تتخفى في صورة العمل الشاق  السبب .44
   ديل كارنيجي.  عندما تهديك القدر ليمونة، اصنع عصير ليمون .45
 والـعود في أرضــه نوع من الحـطب والـتبر كالـترب ملقـى فـي أمـاكنـه  .46
 اإلمام الشافعي                    ــــز كالـذهب عــغرب ذلـك وإن ت     فإن تغــرب هذا عــز مـطـلـــــبه  

 
  إذا الــريح مــالت، مــال حيــت تميــل  ونــوال خـير فـي ود أمـريء مـتل  .47
 اإلمام الشافعيولــكنهـــم فـــي النــائـبات قــليــل              ومــا أكـثر اإلخـوان حين تعدٌهم   
 مالكوم إكسشخصا ناجحا أكثر منك، إعلم أنه يفعل شيء ما ال تفعله أنت         في كل مرة ترى فيها  .48
 يجعلك تعرف جيدا ما ال يعمل، ويعطيك الفرصة لتجرب شيئا جديدا : للفشل ميزتان .49
 كونفوشيوسال يهم بطؤك في السير، طالما أنك ال تتوقف عن السير        .50
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