22 поради від відомих людей, що можуть бути корисними для Вас
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1. Той, хто не може використати дві третини дня особисто для себе, повинен бути
названий рабом. (с) Фрідріх Ніцше
2. Немає сенсу наймати розумних людей, щоб потім вказувати їм що робити. Потрібно
наймати розумних людей, щоб вони говорили нам, як діяти. (с) Стів Джобс
3. Той, хто хоче побачити результати своєї праці негайно, повинен йти в швеці. (с)
Альберт Ейнштейн
4. Завжди вибирайте найважчий шлях - на ньому ви не зустрінете конкурента. (с) Шарль
де Голль
5. Правильне рішення, прийняте із запізненням, є помилкою. (с) Лі Якокка
6. Якщо ви вважаєте, що навчання дорожче, спробуйте дізнатись, скільки коштує
невігластво. (с) Роберт Кійосакі
7. Якщо ваша єдина мета полягає в тому, щоб стати багатим, ви ніколи не досягнете її. (с)
Джон Девісон Рокфеллер

8. Гроші не зроблять вас щасливими. У мене зараз 50 мільйонів, і я так само щасливий, як
і тоді, коли у мене було 48 мільйонів. (с) Арнольд Шварценеггер
9. Люди не хочуть бути багатими, люди хочуть бути багатшими від інших. (с) Джон
Стуарт Мілл
10. Не говори, що працюєш. Покажи, що ти заробив. (с) Томас Роберт Дьюар
11. Хто працює цілий день, тому ніколи заробляти гроші. (С) Джон Девісон Рокфеллер
12. Рецепт успіху: вчіться, поки інші сплять; працюйте, поки інші бовтаються без діла;
готуйтеся, поки інші грають; і мрійте, поки інші тільки бажають. (С) Вільям А. Вард
13. Давно відомо, що 20% людей роблять 80% роботи. Нещодавно з'ясувалося, що 80%
людей вважають, що вони входять в ці 20%.
14. Переконувати людей придбати те, що їм не потрібно, на гроші, яких у них немає, щоб
справити враження на тих, кому до цього немає ніякого діла, - сьогодні це шахрайство
стало воістину віртуозним. (С) Віктор Папанек
15. Якою б не була ваша мета, ви зможете її досягти, якщо тільки захочете попрацювати.
(С) Опра Уїнфрі
16. Я волів би отримувати дохід від 1% зусиль ста чоловік, ніж від 100% своїх власних
зусиль. (С) Джон Девісон Рокфеллер
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17. Ринки нестабільні. Інвестуйте в себе. (С) Михайло Барщевський
18. Неважливо, що ви думаєте - можете ви чи ні - все одно ви маєте рацію. (С) Генрі
Форд
19. Ви будете мати все, якщо не будете переживати, кому дістануться нагороди за ваші
заслуги (с) Бенджамін Франклін
20. Я краще найняв би людину з ентузіазмом, ніж людину, яка все знає. (С) Джон
Девісон Рокфеллер
21. Мірилом успіху є не кількість грошей, а те, як ти будуєш якісні відносини з іншими.
Якісні відносини дають тобі можливість залучити необхідні ресурси, неякісні відносини не
сприяють багатству. (С) Віталій Антонов
22. Краще дружба, яка базується на бізнесі, ніж бізнес який базується на дружбі (С)
Джон Девісон Рокфеллер
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