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هل تذكر عندما كان ال  Instagramشبكة اجتماعية حيث كان بإمكانك فقط إخراج الهاتف
من جيبك ،والتقاط صورة ومشاركتها مع متابعيك؟
لم يكن لدى التطبيق أي فالتر ،ال يوجد تحميل صور ،ال ملصقات .كانت منصة بسيطة
وسهلة االستخدام لم يكن معظمنا يعرفها حتى ذلك الحين.
انظر إلى  Instagramاآلن .إنه فرس النهر المتزايد مع مئات الميزات والفرص لمنشئي
ً
المحتوى .كما أن لديها أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا.
في أغسطس الماضي ،ولدت قصص  .Instagramفي البداية ،بدا األمر وكأنه نسخة
مقلدة كاملة من أحدث ميزات  .Snapchatبعد بضعة أشهر ،ربحت قصص Instagram
ً
ً
المعركة  -مع أكثر من  300مليون مستخدم يومي نشط اعتبارا من نوفمبر  ،2017وفقا
لتقرير Techcrunch

 -١من الفريق الذي سيفوز اليوم؟
 -٢ما هو الشيء الوحيد الذي تفعله للجميع؟
 -٣ما هو العام الذي ستسافر فيه بالزمن ولماذا؟
 -٤ما هو الشيء الوحيد الذي ال يمكنك العيش بدونه؟
 -٥ما هو الشيء الذي تشكر عليه اليوم؟
 -٦من يلهمك كل يوم؟
 -٧ما كانت وظيفة أحالمك كطفل؟
 -٨ما هو أكثر كتاب تقدمه كهدية؟
 -٩ما البلد الذي ترغب في السفر إليه خالل السنوات الثالث المقبلة؟
 -١٠هل تفضل الجبل أم الشاطئ؟
 -١١ما هو برنامجك التلفزيوني المفضل؟
 -١٢ما هو الفيلم الذي شاهدته أكثر من  100مرة؟
 -١٣ما هي أفضل نكتة لديك؟

٠١

 -١٤من أين تستمد قوتك؟
 -١٥ما هو أفضل تطبيق على هاتفك؟
 -١٦إذا أعطيتك  1000دوالر  -كيف ستنفقها؟
 -١٧من هو قدوتك؟
 -١٨ما الذي تحبه في عملك؟
ً
 -١٩ما الذي يحبطك كثيرا؟
 -٢٠ما رأيك في [الحدث األخير]؟
 -٢١هل لديك أي أسئلة لي؟
ّ
 -٢٢ما هو أغبى شيء صدقته كطفل؟
 -٢٣ما هو أغبى شيء جادلك به شخص ما؟
 -٢٤هل تحب ...؟
 -٢٥هل تشتري ...؟
 -٢٦ما هو أفضل لون ...؟
 -٢٧هل رأيت آخر ما لدينا ...؟

02

ً
 -٢٨هل اشتريت شيئا ما من متجرنا خالل األشهر الستة الماضية؟
 -٢٩كيف تفضل قراءة كتاب  -غالف عادي أو قارئ إلكتروني أو كتاب
صوتي؟
 -٣٠هل لديك أفكار لعطلة نهاية األسبوع؟
 -٣١كيف نرتاح بعد يوم عمل طويل؟
 -٣٢هل يمكنك مشاركة رابط لفيلم تحفيزي؟
 -٣٣هل لديك أهداف لهذا األسبوع؟
 -٣٤هل ممكن أن تضع تاغ ألفضل مطعم في (منطقتك)؟
 -٣٥ما رأيك في هذه السنة؟
 -٣٦هل يمكنك مشاركتي بأي مالحظة تساعدني نحو أداء أفضل
على شبكة التواصل اإلجتماعي؟
 -٣٧ما هو أفضل هاتف يمكنني شراؤه هذه السنة؟
 -٣٨ما أفضل نصيحة عمل تلقيتها على اإلطالق؟

03

ً
 -٣٩ما هي نصائحك حول (اختر موضوعا ذا صلة بالمجال)؟
ً
 -٤٠إذا كنت مشهورا أي شخصية كنت تفضل أن تكون؟
 -٤١هل يمكنك مشاركة أفضل أغنية سمعتها هذا األسبوع؟
 -٤٢هل لديكم أفكار تساعد في تنظيم الوقت؟
 -٤٣ما رأيكم بكالم (مسؤول ،فنان ،أو أي مشهور)؟
 -٤٤على ماذا تعترض اليوم؟
َ
 -٤٥هل تعلم اآللة الموسيقية التي أجيد العزف عليها؟
 -٤٦ما رأيكم في تغيير قصة شعري؟

َ
 -٤٧في أي عصر كنت تتمنى أن تولد؟
 -٤٨هل يمكنك مشاركة شيء مؤثر حصل معك؟
 -٤٩هل يمكنك مشاركة أفضل نظام غذائي؟
 -٥٠هل يمكنك إقتراح إسم كتاب مختص بالتجارة؟

04

جمل تحفيزية
تحد أكبر من تحسين ذاتك وتطويرها.
 -١ليس هناك ٍ
ّ
َّ
 -٢تصرف كما لو أنه من المستحيل أن تفشل.
ّ
ً
 -٣إذا كنت تستطيع تخيل صورة ما فذلك يعني أنه يمكنك أن تجعلها واقعا ،وإذا كنت تستطيع أن تحلم
ّ
فهذا يعني أنك تستطيع تحقيق حلمك.
ً
 -٤أصحاب النفوس العظيمة دائما ما يواجهون مقاومة عنيفة من أصحاب العقول البسيطة.
ُ
ّ
ً
 -٥عليك اتباع أربعة خطوات لتحقق إنجازا عظيما ،وهي :اختر ِمهنة تحبها ،امنحها أفضل ما لديك ،اغتنم
الفرص التي تلوح لك ،وكن أحد أفراد الفريق.
ً
ُ
ُّ
 -٦المنافسة الحقيقية دائما ما تكون بين ما تقوم بعمله وما أنت قادر على عمله ،فالسر في ذلك هو أن
تقارن نفسك مع نفسك وليس مع أي شخص آخر.
 -٧النجاح يجذب النجاح ،ليس هناك مفر من هذا القانون الكوني العظيم ،فإن رغبت في جذب النجاح فاحرص
ً
ً
على تحقيق جزء منه ،سواء كنت عامال أو أميرا.
ُّ
النضال من أجل التميز هو ما يحفزك.
ِ -٨
ُ
 -٩ال شيء يطلق العظمة الكامنة بداخلنا مثل الرغبة في مساعدة اآلخرين وخدمتهم.
ُ
 -١٠تذكر دوما ما أنت بارع فيه وتمسك به.
 -١١ال أحد يحتكر النجاح لنفسه ،فالنجاح ملك لمن يدفع الثمن.
ّ
ّ
 -١٢إننا نصنع مصائرنا ،إننا نصبح ما نفعله.
 -١٣التدريب هو أفضل المعلمين.
 -١٤إنني ال أحاول األداء أفضل من أي شخص آخر ،إنني فقط أحاول األداء أفضل من نفسي.

جمل تحفيزية
ً
فصغار الشأن دائما ما يفعلون ذلك،
 -١٥ابتعد عن األشخاص الذين يحاولون التقليل من شأن طموحاتكِ ،
ّ
ً
ً
ً
ولكن العظماء حقا يجعلونك تشعر أنك أنت أيضا يمكن أن تصبح عظيما.
ً
ً
ِّ
 -١٦الطريق إلى التميز نادرا ما يكون مزدحما.
ُ
 -١٧لكي تطور ثقتك بنفسك ،يجب عليك أن تطور قدراتك ،ثم تطور طريقتك في استخدام هذه
القدرات.
ِ -١٨مقدار الوقت الذي تقضيه في التدريب ليس هو المهم بالضرورة ،فالمهم هو ما تبذله من جهد
في التدريب.
ُ
 -١٩أريد أن أكون كل ما يمكنني أن أكونه.
ّ
 -٢٠ال تخشى التنازل عما هو جيد للحصول على ما هو رائع.
 -٢١أفكار اإلنسان هي ما تصنع مستقبله.
ً
 -٢٢النجاح ليس إنجازا بقدر ما هو قدرة مستمرة على اإلنجاز.
ألفكارهم.
 -٢٣أفعال البشر هي أفضل تفسيرات
ِ
 -٢٤ليس هناك شخص عظيم يشكو من نقص الفرص.
ً
ً
ُ ِّ
ُّ
 -٢٥ربما لم يعلق اآلخرون آماال عريضة علي ،ولكنني كنت أعلق آماال عريضة على نفسي.
 -٢٦الشخص الذي يمكنه أن يكون أي شخص ،ويصنع أي شيء سوف يتعرض للنقد والذم وإساءة
الفهم ،فهذا جزء من ثمن العظمة.
 -٢٧من يعتقد أن باستطاعته االنتصار يستطيع أن ينتصر.
ً
ً ُ
 -٢٨العالم بأسره يتنحى جانبا ليفسح الطريق لإلنسان الذي يعرف تماما إلى أين يتوجه.
ُ
 -٢٩كن في كل مكان وافعل كل شيء ولن تعجز على إبهار الناس.
ُ
ً
 -٣٠الشخص الحكيم يصنع فرصا أكثر من تلك التي يعثر عليها.

جمل تحفيزية
ً
ُ
 -٣١الشخص الذكي هو شخص حقق العديد من اإلنجازات ومازال مستعدا ليتعلم المزيد.
ُ ُ
ُ ُ
ُ
 -٣٢تكون السفن ِآمنة عندما تكون راسية على الموانئ ،ولكن السفن لم تصنع لهذا.
ّ
 -٣٣افعل الشيء الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة لتتميز.
ُ
ِّ
 -٣٤الشخص المتفوق شخص متواضع في حديثه ولكنه متفوق في أفعاله.
ّ
 -٣٥حاول أن تصل إلى أبعد مما تستطيع الوصول إليه.
ً
ُ
 -٣٦هناك دائما مكان على القمة.
ً
 -٣٧العمل الجيد ال يكون جيدا عندما تتوقع ما هو أفضل.
َ
 -٣٨الكيف وليس الكم هو المهم.
ً
 -٣٩امنح الناس دائما أكثر مما يتوقعون الحصول عليه.
 -٤٠إتقان العمل أفضل من تنميق القول.
ُ
ُ
 -٤١بعد المسافة ال يهم ،الخطوة األولى هي األكثر صعوبة.
ِّ
 -٤٢الشيء األساسي في هذا العالم ليس إلى أي مكان قد وصلت اآلن ،ولكن في أي اتجاه تتقدم.
ّ
ُ
 -٤٣األشخاص العظماء هم أشخاص عادييون طوروا من قدراتهم ومجهوداتهم.
ً
 -٤٤عليك أن تتعلم قواعد اللعبة بداية ،ثم عليك أن تلعب أفضل من أي شخص آخر.
ّ
ً
ً
 -٤٥إن العظمة الحقيقية تعني أن تكون عظيما في األمور الصغيرة أيضا.
ً
ّ
ُ
 -٤٦كلما زاد االرتفاع الذي تحلق عليه ،ازداد المنظر جماال.
ُ
ّ
 -٤٧الحياة إما أن تكون مغامرة جرئية ،أو ال شيء.
ً
ُ
ً
 -٤٨إذا لم تحاول أن تفعل شيئا أبعد مما قد أتقنته ،فإنك لن تتقدم أبدا.
ُ
ُ ِّ
 -٤٩يستطيع اإلنسان أن يغير حياته ،إذا ما استطاع أن يغير اتجاهاته العقلية.
ّ
 -٥٠إن المرء هو أصل كل ما يفعل.

جمل تحفيزية
 -٥١يجب أن تثق بنفسك ،فإذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سيثق بك؟
ّ
 -٥٢إن ما تحصل عليه من دون جهد أو ثمن ليس له قيمة.
 -٥٣إن لم تفشل ،فلن تعمل ِبجد.
ُ
 -٥٤ما الفشل إال هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح .
ُ
 -٥٥الهروب هو أكبر أسباب الفشل ،لذا فإنك لن تفشل طالما لم تتوقف عن المحاولة.
ّ
ّ
 -٥٦إن اإلجابة الوحيدة على الهزيمة هي االنتصار .لعله من عجائب الحياة ،أنك إذا رفضت كل ما هو دون
ّ
ً
القمة ،فإنك دائما تصل إليها.
ّ
 -٥٧إن ما يسعى إليه اإلنسان السامي يكمن في ذاته هو ،أما الدنيء فيسعى لما لدى اآلخرين.
ُ
ّ
ُ
 -٥٨قد يتقبل الكثيرون النصح ،لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه.
ُ
 -٥٩ليس هناك شي ضروري لتحقيق النجاح أكثر من المثابرة ،ألنه يتخطى كل شيء.
ّ
 -٦٠عليك أن تفعل األشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها.
ُ ً ً
 -٦١من يعيش في خوف لن يكون حرا أبدا.
ً
ُ
 -٦٢افعل الشيء الصحيح فإن ذلك سوف يجعل البعض ممتنا ،بينما سيندهش الباقون.
 -٦٣إنسان بدون هدف كسفينة بدون دفةِ ،كالهما سوف ينتهي به األمر على الصخور.
ً
 -٦٤ليست األهداف ضرورية لتحفيزنا فحسب ،بل هي أساسية فعال لبقائنا على قيد الحياة.
ّ
ُ
 -٦٥إن السعادة تكمن في متعة اإلنجاز ونشوة المجهود المبدع.
ّ
ُ
شأن ِه أن يحدد حياة المرء في المستقبل.
 -٦٦إن االتجاه الذي يبدأ مع التعلم سوف يكون من ِ
ً
ُ
 -٦٧ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله في التدريب على القوة والفعالية والتأثير.
ّ
 -٦٨إن االكتشافات واإلنجازات العظيمة تحتاج إلى تعاون الكثير من األيدي.
َّ
ُ
الجبال ،يعش أبد الدهر بين الحفر.
 -٦٩ومن يتهيب صعود ِ

جمل تحفيزية
َّ
وبدون مثل هذا التحضير البد أن تتوقع
 -٧٠يتوقف النجاح في كل األمور على التحضير المسبقِ ،
الفشل.
 -٧١إن قضاء سبع ساعات في التخطيط بأفكار وأهداف واضحة ،لهو أحسن وأفضل نتيجة من قضاء
سبعة أيام بدون توجيه أو هدف.
الحكمة الحقيقية ليست في رؤية ما هو أمام عينيك فحسب ،بل هي التكهن بما سيحدث
ِ -٧٢
ً
مستقبال.
ً
ظلها غدا.
 -٧٣اغرس اليوم شجرة تنم في ِ
ُ
ُ
ُّ
َّ
ِ -٧٤عندما تعرض عليك مشكلة ،أبعد نفسك عن التحيز واألفكار المسبقة ،وتعرف على حقائق
ً
الموقف ورتبها ،ثم اتخذ الموقف الذي يظهر لك أنه أكثر عدال وتمسك به.
ّ
ُ
ّ
 -٧٥مع كل حق مسؤولية ،فال تكن ممن ال يتذكرون إل حقوقهم.
ُ
َ
ُ
ً
سنا صناديق لالدخار ،وإنما قنوات
 -٧٦خلق اهللُ لنا يدين لنعطي بها ،فال يجب إذا أن نجعل من أنف ِ
ليعبرها الخير فيصل إلى غيرنا.
ُ ُ
حددنا بقدر ما نحدد نحن أعمالنا.
 -٧٧أعمالنا ت ِ
ّ
ُ
 -٧٨إن أرفع درجات الحكمة البشرية هي معرفة مسايرة الظروف ،وخلق سكينه وهدوء داخليين على
الرغم من العواصف الخارجية.
ً
ُ
 -٧٩البحث يعلم اإلنسان االعتراف بخطئه أكثر من أن يحاول الدفاع عن شيء غير منطقي خوفا من
ُ
االعتراف بالضعف ،بينما االعتراف عالمة القوة.
ُّ
ّ
ً
ُ
ُ
ُ
الخصال التي تجعل المدير ناجحا هي الجرأة على التفكير ،والجرأة على العمل ،والجرأة على توقع
 -٨٠إن ِ
الفشل.
ُ
 -٨١قدرتك على حفظ اتزانك في الطوارئ ووسط االضطرابات وتجنب الذعر هي العالمات الحقيقية
للقيادة.

جمل تحفيزية
ُ
ُ
 -٨٢القائد هو ذلك الرجل الذي يتحمل المسؤولية ،فهو ال يقول غلب رجالي إنما يقول غلبت أنا ،فهذا
ً
هو الرجل حقا.
 -٨٣إن اإلجابة الوحيدة على الهزيمة هي االنتصار.
 -٨٤الحلم هو مجرد حلم أما الهدف فهو حلم له خطه وموعد نهائي لتحقيقه.
 -٨٥فى لفظة القمة شيء يقول لك قم.
ً
 -٨٦الشخص الحكيم هو الذي يصنع فرصا أكثر من تلك التى ضاعت منه أو فشل فيها.
 -٨٧إن ما يسعى إليه اإلنسان السامي يكمن في ذاته هو ،أما الدنيء فيسعى لما لدى اآلخرين.
 -٨٨ضع نصب عينيك أن الحياة لن تمنحك شيء فشلت فيه أنت.
 -٨٩إنها أمور بسيطه تلك التى توجد خلفنا او أمامنا فهي ال تقارن بما يكمن داخلنا.
ً
 -٩٠لعله من عجائب الحياة أنك إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة ،فإنك دائما تصل إليها.
ً
 -٩١ولكي ننجح ،يجب أن نؤمن أوال بأننا نستطيع أن نفعل ذلك.
 -٩٢ال تكن أسهل ما في الحياة وال تكن أصعب ما فيها ،بل كن أنت الحياة في أسمى معانيها.
 -٩٣لقد خلقنا لنمارس اإلصرار هكذا نستطيع أن نعرف من نحن.
ً
 -٩٤أنا فقط الذي يمكنني تغيير حياتي ،فال أحد يستطيع أن يفعل ذلك بدال مني.
 -٩٥األمل هو اليأس من اليأس.
 -٩٦الحكمة هي أن تعرف ما الذي يجب أن تفعله ،والمهارة أن تعرف كيف تفعله ،والنجاح أن تفعله.
 -٩٧بدل أن تلعن الظالم أوقد شمعة.
 -٩٨عليك أن تفعل األشياء التي تعتقد أنه ليس باستطاعتك أن تفعلها.
 -٩٩ما الفشل إال هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح.
 -١٠٠ليس من المهم بطئ خطواتك طالما أنك ال تتوقف.

جمل تحفيزية
 -١٠١ربما تفشل إذا خاطرت ،ولكن من المؤكد أنك ستفشل إن لم تخاطر.
ً
 -١٠٢الفشل لن يتغلب علي إذا كان عزمي على النجاح قويا بما فيه الكفاية.
َّ
 -١٠٣تعود على العادات الحسنة وهي سوف تصنعك.
 -١٠٤ليس األمر أني عبقري ،كل ما هنالك أني أجاهد مع المشاكل لفترة أطول.
 -١٠٥التفاؤل هو اإليمان الذي يؤدي إلى اإلنجاز ،ال شيء يمكن أن يحدث بدون األمل والثقة.
 -١٠٦ليس هناك أي شي ضروري لتحقيق نجاح من أي نوع أكثر من المثابرة ،ألنه يتخطى كل شيء
حتى الطبيعة.
ً
 -١٠٧سر المضي قدما هو البدء.
ً
ً
 -١٠٨دائما ما يبدو األمر مستحيال حتى يتم تحقيقه .عليك أن تؤمن بنفسك وبقدراتك ،فبدون الثقة ال
ً
ً
يمكنك أن تكون ناجحا أو سعيدا.
 -١٠٩ابدأ من حيث أنت ،استخدام ما لديك ،افعل ما تستطيع .الشيء الذى تستطيع أن تحلم به ،يمكنك
أن تحققه.
 -١١٠إذا كنت تمر بأوقات عصيبة تابع مسيرتك.
ً
 -١١١عندما يكون هناك شيء مهم جدا ،يجب أن تفعله حتى لو كانت االحتماالت ليست في صالحك.
ً
ً
 -١١٢دائما ابذل قصارى جهدك ،ما تزرعه اآلن سوف تحصده الحقا.
ً
 -١١٣ضع أهدافا كبيرة ،وال تتوقف حتى تصل إليها.
 -١١٤ال يمكنك عبور البحر فقط عن طريق الوقوف والتحديق في الماء.
ً
حلم جديد.
حلم
أو
آخر
هدف
وضع
على
أبدا
 -١١٥لم يتأخر الوقت
ٍ
 -١١٦ما تفعله اليوم يمكن أن يحسن كل ما تبذله فى الغد.
 -١١٧ال ينبغي لنا أن نستسلم ،وينبغي أال نسمح للمشكلة بأن تهزمنا.

جمل تحفيزية
 -١١٨إذا سقطت باألمس ،قف اليوم .أكبر ضعف هو االستسالم ،وأفضل طريقة للنجاح هي المحاولة أكثر من
مرة واحدة.
 -١١٩افعل األشياء الصعبة عندما تكون سهلة وافعل األشياء العظيمة عندما تكون صغيرة ،فإن رحلة األلف ميل
يجب أن تبدأ بخطوة واحدة.
 -١٢٠ابقي عينيك على النجوم ،وقدميك على األرض.
ُ
 -١٢١قد نواجه العديد من الهزائم ولكن يجب أال نهزم.
 -١٢٢تحديد األهداف هي الخطوة األولى في تحويل غير المرئي إلى مرئي.
 -١٢٣التسويف هو ذلك الشيء الماكر الذي يجعلك تظل كما كنت األمس.
 -١٢٤كل يوم جديد يأتي معه قوة جديدة وأفكار جديدة.
 -١٢٥الشجاعة هى إتقان الخوف وليست غياب الخوف.
 -١٢٦الهروب هو السبب الوحيد في الفشل ،لذا فإنك لم تفشل طالما لم تتوقف عن المحاولة.
ً
 -١٢٧ال تراقب الساعة ،افعل ما تفعله ،استمر فى المضي قدما.
ً
ً
 -١٢٨إن االفكار اإليجابية تعطي أفكارا إيجابية واألفكار السلبية تعطي أفكارا سلبية.
 -١٢٩إذا كنت تجد المتعة في عملك فسيجد اآلخرون المتعة في العمل تحت إمرتك.
 -١٣٠قد يتقبل الكثيرون النصح ،لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه.
ً
 -١٣١إذا استطعت العثور على طريق خال من المعوقات فهو غالبا ال يؤدي الى أي مكان.
ً
 -١٣٢ينقسم الفاشلون إلى نصفين :هؤالء الذين يفكرون وال يعملون ،وهؤالء الذين يعملون وال يفكرون أبدا.
ً
 -١٣٣ليس هناك وصفا للقائد أعظم من أنه يساعد رجاله على التدريب على القوه والفعالية والتأثير.
 -١٣٤العمل الجيد أفضل من القول الجيد.
 -١٣٥ال يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها.

جمل تحفيزية
 -١٣٦إن لم تفشل ،فلن تعمل بجد.
 -١٣٧ال يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس ،وصاحب اإلرادة
القوية ال يطيل الوقوف في هذه المحطات.
ً
ً
 -١٣٨نحن نسقط لكي ننهض ،ونهزم في المعارك لنحرز نصرا أروع ،تماما كما ننام لكي
ً
ً
نصحوا أكثر قوة ونشاطا.
ً
 -١٣٩إن لم تحاول أن تفعل شيء أبعد مما قد أتقنته فأنك ال تتقدم أبدا.
 -١٤٠إن قضاء سبع ساعات في التخطيط بأفكار وأهداف واضحة لهو أحسن وأفضل نتيجة من قضاء سبع
أيام بدون توجيه أو هدف.
 -١٤١يجب أن تثق بنفسك ،وإذا لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سيثق بك.
ً
 -١٤٢عندما أقوم ببناء فريق فأني أبحث دائما عن أناس يحبون الفوز ،وإذا لم أعثر على أي منهم فأنني
ابحث عن أناس يكرهون الهزيمة.
 -١٤٣العبرة في عدد اإلنجازات المحققة بغض النظر عن من الذي حققها.
 -١٤٤المعرفة ليست كافية يجب أن نطبقها ،االستعداد غير كاف يجب علينا أن نفعله.
ً
ً
 -١٤٥إذا نفذت عمال خطأ سوف تنفذه رديئا.
ُ
ّ
 -١٤٦الحياة إما أن تكون مغامرة جرئية أو ال شيء.
ً
 -١٤٧عندما يريد الرجل أن يقتل نمرا ،يسميها رياضة وعندما يريد النمر قتله ،يسميها شراسة.
ْ
ً
 -١٤٨إلعب دائما من أجل الفوز ،سواء كان هذا خالل التدريب أو المباراة الحقيقية.
 -١٤٩الصيام رياضة روحية ،وقهر للبدن وكبح وإلجام للعنصر الحيواني فى اإلنسان.
 -١٥٠الضحكة النابعة من القلب ،هي رياضة داخلية ال تضطر المرء إلى الخروج من بيته.
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