להתחיל ברגל ימין  /רותי צפרוני
כן .עוד שנה חדשה בפתח ונדמה שהכול כבר נאמר…..
ובכל זאת  ,מהי שנה חדשה עבורכם?
היא יכולה להיות סתם המשך של השנה הקודמת .היא יכולה להיות סוג של אפשרויות חדשות  .היא
יכולה להיות החלטה על שינוי .היא יכולה להיות הזדמנות להעז  .למה לא?
קבלת השנה החדשה יכולה להיות פסק זמן קטן לחשיבה .ממליצה.
ערכתי אוסף ציטוטים שיציידו אתכם בהשראה ובמוטיבציה בהתארגנות לשנה החדשה.

על האומץ להעז


“אומץ הוא רומן עם הבלתי ידוע” /אושו



“אלה שרוקדים נראים משוגעים בעיני אלה שלא שומעים את המוזיקה/”.אלברט איינשטיין



“רק מי שלוקח סיכון והולך רחוק ,מגלה עד כמה רחוק הוא יכול להגיע/”.איינשטיין



“לכל אחד יש כישרון .מה שנדיר הוא האומץ ללכת בעקבות הכישרון אל המקום הלוט
בערפל שאליו הוא מוביל”/אריקה ג’ונג



“חיים שעברו תוך עשיית טעויות הם לא רק מכובדים יותר ,אלא גם מועילים יותר מחיים
שעברו בעשיית כלום” /ג’ורג’ ברנרד שואו

על יוזמה והובלה עצמית


“החיים ,זה כמו לרכב על אופניים :אתה צריך להתקדם כל הזמן מבלי לעצור ,כדי לא לאבד
את שיווי המשקל / ”.אלברט איינשטיין



“דמיון חשוב יותר מידע; כי הידע מוגבל אך הדמיון חובק עולם/ ”.אלברט איינשטיין



“העולם לא יושמד מאלה שעושים רע ,הוא יושמד מאלה המסתכלים מהצד ולא עושים דבר”.
/אלברט איינשטיין

על מיקוד במה שחשוב באמת


“ניסוח הבעיה חיוני לפעמים יותר מפתרונה/”.אלברט איינשטיין



“נסו לא להיות אנשים של הצלחה ,אלא נסו להיות אנשים של ערך/ ”.אלברט איינשטיין



“כל טיפש יכול לדעת .הנקודה היא להבין/ ”.אלברט איינשטיין



“אם אינך יכול להסביר את זה בפשטות ,סימן שאתה לא מבין את זה טוב מספיק.” /אלברט
איינשטיין

על התמודדות עם קשיים


“אני אסיר תודה לכל מי שאמר ‘לא’ – הם הסיבה שעשיתי זאת בעצמי/ ”.אלברט איינשטיין



“זה לא שאני כזה חכם ,אני פשוט נשאר עם בעיות למשך זמן ארוך יותר”/.אלברט איינשטיין



“כשאתה משנה את הצורה בה אתה מסתכל על דברים הדברים משתנים” /.ווין דייר



“הרבה יותר קל לפרק אטום מאשר לפרק דעה קדומה”.



אתה נכשל רק כאשר אתה מפסיק לנסות”.

ובנימה אישית……
הציטוט האהוב עלי  ,בהקשר של התחלות חדשות הוא של וולט דיסני ,סמל של שילוב מופלא בין
יצירתיות לעשייה והובלה מעבר לכל דמיון.
כשנשאל פעם מה המלצתו להתחלה חדשה ,וולט דיסני אמר-
“הדרך להתחיל היא להפסיק לדבר ולהתחיל”.

שתהיה שנה נהדרת!

