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QUOTES: 

 

1. Viver com medo é morrer mantendo o corpo vivo. – Roberto Shinyashiki 

2. A vida é o maior presente que nós recebemos. 

3. Precisamos aprender, com cada chuva, a construir um telhado melhor para as nossas 

casas. 

4. A mediocridade anestesia. 

5. Ser comum é diferente de ser normal. 

6. Os desafios servem para crescermos, melhorarmos e nos tornarmos ainda mais felizes. 

7. Sua vida não é o que você diz que ela é, e sim o que é percebido, visto e presenciado na 

prática. 

8. Pare de fingir que está tentando, e tente de verdade, fazendo algo diferente. 

9. Zona de conforto é o lugar onde encontramos desculpas para não fazer o que sabemos 

que devemos fazer. 

10. Zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade 

vencido. 

11. Tem poder quem age, e mais poder ainda quem age certo. 

12. Somos os únicos responsáveis por nossas trajetórias. 

13. Completar uma maratona é fácil, o difícil é se preparar para ela. 

14. O sucesso é apenas consequências das nossas ações. 

15. A incapacidade de viver de forma autorresponsável nos faz reviver as mesmas 

circunstancias de dor ao longo da vida. 

16. Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém, eu sou o único responsável pelos 

meus sentimentos. – Nelson Mandela 

17. Dou $ 1,00 por sua ideia. Dou $ 1000,00 por um plano para coloca-la em prática. – 

Anônimo. 

18. Imaginação é mais importante do que o conhecimento. – Albert Einstein 

19. Se for criticar as pessoas: cale-se. 

Se for reclamar das circunstâncias: dê sugestão. 

Se for buscar culpados: busque solução. 

Se for se fazer de vítima: faça-se de vencedor. 

Se for justificar seus erros: aprenda com eles. 

Se for julgar alguém: julgue a atitude dessa pessoa. 
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20. Não busque culpados. Busque soluções e aliados, parceiros de uma aprendizagem 

eterna. 

21. Hoje é o resultado do ontem. 

22. Quanto mais uma pessoa se sente responsável pela vida que tem levado, mais realizada 

e plena ela é. – Martin Seligman 

23. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 

recomeçar agora e fazer um novo fim. 

24. Antes de confrontar quem quer que você seja, você deve ser perito em confrontar a si 

mesmo com a verdade. 

25. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa que você irá focar. 

Mas não é nada disso. Significa dizer não às centenas de outras boas coisas que existem. 

Você precisa selecionar cuidadosamente. - Steve Jobs 

26. O passado e o futuro acontecem unicamente dentro da nossa mente, enquanto o presente 

acontece for, no plano físico e sensorial. 

27. Quem tem medo do ridículo nunca se aproxima do extraordinário. 

28. O indivíduo pode ser despojado de tudo, menos da liberdade de decidir que atitude 

tomar diante das circunstancias extremas e dizer sim à vida, independentemente de 

tudo. – Viktor Frankl 

29. Não há limites para nossas possibilidades que não sejam autoimpostos. 


