MOTIVAČNÍ CITÁTY, BAJKY, POVÍDKY
Ždibec moudra jednou týdně neuškodí a může pomoci.
V.1, stav k 27. říjnu 2014
Tyto texty vycházely v e-mailovém magazínu Šikula, v létech 2009 - 2010
Tyto texty můžete libovolně šířit, jsou z volně šiřitelných zdrojů.

Umění noblesní kritiky je umění a není každému dáno. I když jsem se tomu v práci snažil vyhýbat, tak jsem občas musel
někoho kritizovat a velice se mi vyplatily dvě základní fráze: „Tohle se NÁM moc nepovedlo” a v případě opaku „Tohle se
VÁM opravdu povedlo”. Výsledkem bylo, že se mnou nikdo nehovořil pěstí.
Julius Reitmayer
Musíme se zbavit myšlenky, že se moře vůbec kdy uklidní. Musíme se naučit plachtit v bouři.
We must free ourselves of the hope that the sea will ever rest. We must learn to sail in high winds.
Aristotle Onassis
I ten nejpomalejší, který neztratí cíl z očí, jde stále rychleji než ten, který bloudí bez cíle.
Gotthold Ephraim Lessing
Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až jej budeš opouštět.
Konfucius
Každý člověk má své lepší stránky a své horší stránky. Ty lepší je potřeba rozvíjet, ty horší utlumovat.
N.N.
Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.
Konfucius
Nejdůležitější je mít sen, který tě inspiruje natolik, že překonáš svá omezení.
The key is to have a dream that inspires you to go beyond your limits.
Robert Kriegel
Shledávám, že televize má velký vzdělávací vliv. Pokaždé, když ji někdo zapne, jdu do druhé místnosti a začtu se do knihy.
I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book.
Groucho Marx
Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivých okolností zůstaly dřímat.
Horatius
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Konat dobro se vyplácí. Ne v penězích, ale v pocitech. A jen zřídka.
N.N.
Úspěch není klíčem ke spokojenosti. Spokojenost je klíčem k úspěchu. Pokud máte rádi, co děláte, budete úspěšní.
Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.
Albert Schweitzer
Čím je člověk laskavější a ohleduplnější, tím více laskavosti shledá v druhých lidech.
Чем человек любезнее и внимательнее, тем больше любезности найдет он в других людях.
Лев Николаевич Толстой
Co slyším, to zapomenu. Co vidím, to si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.
Konfucius
Jediný důvod proč soutěžit, je zlepšit sám sebe.
The only reason to compete is to improve yourself.
Walter Anderson
Život není snadný pro nikoho z nás. No a co. Musíme mít vytrvalost a hlavně sebedůvěru. Musíme věřit, že jsme k něčemu
obdarováni a že té věci musíme dosáhnout.
Marie Curie
Každý z nás byl obdarován schopností tvořit. Využij toho a prospívej ostatním, uděláš dobře jim i sobě.
N.N.
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě;
abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině;
abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě;
abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci.
Konfucius
Nenech se rozptýlit kritikou. Pamatuj, že někteří lidé získají pocit úspěchu, jen když tě můžou kousnout.
Don't be distracted by criticism. Remember the only taste of success some people have is when they take a bite out of you.
Zig Ziglar
Bytost bez vznešeného cíle je jako loď bez kormidelníka.
A soul without a high aim is like a ship without a rudder.
Eileen Caddy
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Pokrok vědy spočívá především na mladých lidech. Ti musí dostávat všemožné podněty, aby našli ve vědě svoji perspektivu.
Jaroslav Heyrovský
Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
Albert Einstein
Chrlit kolem sebe ze všech hlavní oheň, olovo a zkázu, dovede každý tělesně zdatnější pitomec, ale něco vytvořit nebo
uchovat, to už je kumšt.
Vitězslav Dittrich
Abys získal to, cos nikdy neměl, musíš udělat něco, cos ještě nikdy neudělal.
To get what you've never had, you must do what you've never done.
Mac Anderson
Nebuď zajatcem své minulosti, staň se architektem své budoucnosti.
Robin S. Sharma
Jsme posuzováni podle toho, co dokončíme, ne podle toho, co začneme.
We are judged by what we finish, not by what we start.
Jack Mackay
Pesimista vidí potíže v každé příležitosti; optimista vidí příležitost v každé potíži.
A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.
Winston Churchill
Udělat něco správně zabere méně času, než vysvětlovat, proč jste to udělali špatně.
It takes less time to do things right than to explain why you did it wrong.
Henry Wadsworth Longfellow
Nepřej si, aby to bylo snadnější. Přej si, abys TY byl lepší.
Don't wish it was easier. Wish YOU were better.
Earl Shoaff
Celý svět ustoupí stranou člověku, který ví, kam jde.
The whole world steps aside for the man who knows where he is going.
Anon
Sláb je ten, kdo ztratil v sebe víru, malým ten, kdo má jen malý cíl.
Jan Neruda, spisovatel, básník, novinář
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Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit, tomu není žádný vítr příznivý.
If one does not know to which port one is sailing, no wind is favourable.
Seneca
Překážky tě nemůžou zastavit. Problémy Tě nemůžou zastavit. A už vůbec tě nezastaví jiní lidé. Jediný, kdo tě může zastavit,
jsi ty sám.
Obstacles can't stop you. Problems can't stop you. Most of all, other people can't stop you. Only you can stop you.
Jeffrey Gitomer
Komukoliv prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li, celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.
Jan Ámos Komenský
Nečiním dobré skutky proto, abych dosáhl milosti, ale protože jsem dosáhl milosti, činím dobré skutky.
Motto, jež zdomácnělo v protestantském prostředí
Kdokoliv, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Kdokoliv, kdo se neustále učí, zůstane mladý. Nejúžasnější věc
v životě je, udržet si mladou mysl.
Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to
keep your mind young.
Henry Ford, vynálezce, zakladatel Ford Motor Company
Žij, jako bys měl zítra zemřít. Uč se, jako bys měl žít věčně.
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.
Mahatma Gandhí
Každý si má uvědomit, že je jediným svého druhu a že člověka jako on nikdy nebylo a nebude. Proto máme každý tříbit své
mravní vlohy a zdokonalovat svou osobitost podle daných možností. Jen tak se svět přibližuje k dokonalosti.
Svatý Reb Šlojmele z Karlina
Buďte opatrní na to v jakém prostředí se pohybujete, neboť vás ztvární; buďte opatrní ve volbě svých přátel, neboť budete
jako oni.
Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.
W. Clement Stone, 1902-2002, spisovatel a podnikatel
Čas je opravdu jediný kapitál, který člověk má, jediná věc, kterou si nesmí dovolit promrhat nebo ztratit.
Time is really the only capital that any human being has and the thing that he can least afford to waste or lose.
Thomas Edison
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Údiv je začátkem vědy.
Aristoteles, starověký učenec
Lidé se dělí na dva druhy: Na ty, kteří vymýšlejí PROČ něco udělat nejde, a na ty, kteří vymýšlejí JAK něco udělat jde.
N.N.
Sedm pravidel, sedm strmých hor kritického myšlení, jsou jasnost, přesnost, určitost, relevance, hloubka, šířka a logika.
Chceme-li něco zjistit o šířce tvrzení, musíme se zeptat na tvrzení další, pokud možno protikladná nebo odlišná. Pozor:
jestliže někdo tvrdí, že dvě a dvě jsou tři a opačné tvrzení říká, že dvě a dvě je šest, neplyne z toho moudrý kompromis
sdělující, že správný výsledek zní čtyři a půl. Ze dvou omylů, stojících proti sobě, pravda neplyne. A také jestliže někdo tvrdí,
že na základě ověřitelné teorie jsou dvě a dvě čtyři a někdo jiný na základě bytostné víry, že je to pět, rozhodne pouze
pozorování, pokus, případně model.
MUDr. František Koukolík
Nejdůležitější v životě je, abyste přestali říkat „přál bych si“ a začali říkat „to udělám“. Nepovažujte nic za nemožné a na
možnosti se dívejte jako na vyhlídky.
The most important thing in life is to stop saying „I wish” and start saying „I will.” Consider nothing impossible, then treat
possibilities as probabilities.
David Copperfield, kouzelník
Jeden farmář našel v lese orlí vejce. Vzal ho domů a přidal ke slepičím vejcím. Po nějakém čase se ze všech vajec vylíhla
kuřata, která rostla a běhala po dvoře. Jedno z nich ale bylo jiné. Větší, silnější, mělo velká křídla a když s nimi zamávalo - co
to? - jako by se mohlo vznést do výše. Ostatní slepice se na něj dívaly podezřívavě. Jednou nad farmářovým dvorem letěl
orel a naše zvláštní kuře se na něj dívalo a říkalo ostatním slepicím: Co je to za krásného ptáka? Můžeme taky létat jako on?
Ostatní slepice se na to odlišné kuře vrhly, klovaly do něj a kdákaly: TO NENÍ NIC PRO NÁS, MY NIKDY LÉTAT NEBUDEME
A ANI NECHCEME!
A tak smutné kuře zůstalo na farmářově dvoře A NEODVÁŽILO SE VZLÉTNOUT A STÁT SE KRÁSNÝM A SILNÝM ORLEM.
Co byste poradili našemu smutnému kuřeti?
V kleci žily opice. U stropu byla sprcha a pod ní byly zavěšeny banány. Když se některá opice dostala k banánům, tak všechny
opice byly nepříjemně postříkány ledovou vodou. Proto když příště některá chtěla vzít banán, ostatní jí v tom zabránily. Pak
vědci jednu opici z klece odstranili a nahradili ji novou opici. Ta se zprvu snažila k banánům dostat, ale ostatní ji v tom hned
zabránily. Tak se naučila, že tohle se nesmí, i když sama nevěděla proč. Postupně byly všechny opice, které zažily studené
sprchování, nahrazeny novými, ale zvyk zabránit opici sebrat nastražené banány si všechny uchovaly.
I lidé se chovají všelijak, aniž tuší proč
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Když je věc obtížná, je skoro hotová. Je-li nemožná, zabere trochu času.
Charles Francis Jenkins, jeden z vynálezců televize
Nedostatek peněz není překážka. Překážkou je nedostatek nápadů.
Lack of money is no obstacle. Lack of an idea is an obstacle.
Ken Hakuta
Život je jako trubka – když do ní nefoukáš, nic z ní nevyjde.
Louis Armstrong, jazzman
Jestliže ty máš rubl a já mám rubl, a vzájemně si je vyměníme, máme každý zase jen jeden rubl. Jestliže ale ty máš výbornou
myšlenku a já též, a vzájemně si je vyměníme, pak jsme oba dvojnásob bohatí.
Если у тебя есть рубль и у меня есть рубль, и мы ими обменяемся, то у каждого все-равно будет рубль. Но если
у каждого из нас есть отличная мысль, и мы ими обменяемся, то станем в два раза богаче.
Ruské přísloví
Držte se stranou lidí, kteří znevažují Vaše snažení. Malí lidé to dělají, ale opravdu velcí lidé ve vás vyvolají pocit, že i Vy se
můžete stát velkými.
Keep away from small people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel
that you, too, can become great.
Mark Twain, spisovatel
Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se nezeptat a být za hlupáka po zbytek života.
Konfucius, čínský mudrc
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