
 ציטוטים

"פסימיסט רואה את הקושי בכל הזדמנות, אופטימיסט רואה את 

 ווינסטון צ'רצ'יל –ההזדמנות בכל קושי." 

 אבות פ"ג מי"א –"כל המלבין פני חברו אין לו חלק בעולם הבא." 

 –"אם האדם לא משקיע מחשבה ברחוק הוא ימצא צער קרוב." 

 קונפוציוס

אלא באיזה כיוון "הדבר החשוב בעולם איננו היכן אנו נמצאים, 

 אוליבר ונדל הולמס –" אנחנו נעים.

 יוסי קדמי –שאל שאלות."  –"היה פחות מעניין ויותר מתעניין 

 יוהן וולפגנג גתה –"אני אוהב את מי שחולם על הלא אפשרי." 

"האושר של מרבית האנשים הוא בהתאם לרמה של החלטתם 

 אברהם לינקולן –להיות מאושרים." 

 צ'ארלי צ'אפלין –היא קומדיה מרחוק." "טרגדיה מקרוב 

 רלף וולדו אמרסון –"אין דבר ענק שהושג אי פעם ללא התלהבות." 

"עשו את הצעד הראשון באמונה. אתם לא צריכים לראות את כל 

 מרטין לותר קינג –הדרך, רק עשו את הצעד הראשון." 

 ג'ון לנון –"המציאות משאירה הרבה מאוד מקום לדמיון." 

 –לך חלום המשמעות היא שיש לך את היכולת להגשימו." "אם יש 

 וולט דיסני

 –" ."אנשים עם מטרות מצליחים מפני שהם יודעים להיכן להתקדם

 ארל נייטינגייל

הנרי  –כישלון הוא הזדמנות לנתחיל מחדש בדרך חכמה יותר." "

 פורד

"האוהב להקשיב לא רק שהוא חביב בכל מקום אלא כעבור זמן מה 

 וליסון מיזנר –יודע משהו." הוא גם 

"אי שפיות: לעשות את אותו הדבר פעם אחר פעם ולצפות 

 אלברט איינשטיין  –לתוצאות שונות." 



"איננו יכולים לעשות דברים גדולים, אלא רק דברים קטנים עם 

 מאמא תרזה –אהבה גדולה." 

 מהטמה גנדי – "חיה כאילו תמות מחר, למד כאילו תחיה לנצח."

מייקל  –חיה את חייך באופן שבו תרצה שילדיך יחיו את שלהם." ”

 לוין

"הדבר החשוב אינו השגת המטרה, אלא מי תהיה כאשר תשיג 

 זיג זיגלר –אותה." 

מסכת אבות ד'רבי נתן  –"איזהו גיבור? מי שעושה שונאו אוהבו." 

 כ"ג

 ג'ורג' אליוט  –"לעולם לא מאוחר להיות מי שהיית יכול להיות." 

 גוריון-דוד בן –"כל זמן שאדם חי הוא יכול להשתנות." 

"ידיעה לא מספיקה, אנחנו חייבים ליישם. רצון אינו מספיק, אנחנו 

 יוהן וולפגנג גתה –חייבים לעשות" 

"אהבה אינה דורשת משני אנשים להסתכל אחד אל השני אלא 

 אנטואן דה סיינט –להסתכל יחד לאותו כיוון." 

אלברט  –ת מה שעשית תגיע לאן שהגעת." "אם תמשיך לעשות א

 איינשטיין

"הגילוי הגדול ביותר של הדור שלנו הוא שהאדם יכול לשנות את 

 ווילאם ג'יימס –חייו ע"י שינוי גישתו לחיים." 
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