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QUOTES: 

 

1. Ninguém precisa ser infeliz. – João Saraiva 

2. Transportai um punhado de terra todos os dias, e fareis uma montanha. – Confúcio 

3. Não temos fracassos: temos resultados das nossas ações e atitudes. 

4. A verdadeira felicidade não está em fazer o que se deseja, mas em amar o que realizou. 

– Winston Churchil 

5. Aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar os outros pela sua derrota tem 

grande possibilidade de algum dia ser bem-sucedido. – Napoleon Hill 

6. Você obtém resultados, não fracassos. 

7. Os acontecimentos de sua vida não são coincidências, não são fatalidades do destino e 

muito menos, você não é vitima de ninguém nem das circunstâncias. 

8. Todas as nossas mudanças e conquistas iniciam após assimilarmos e passarmos a viver 

de acordo com a autorresponsabilidade. 

9. Pessoas de grandes conquistas, após uma derrota não culpam as circunstancias, as 

pessoas ou o destino; elas assumem a responsabilidade pelos resultados e se perguntam: 

O que devo fazer diferente, para que da próxima vez os resultados sejam melhores? 

10. Você é o único responsável pela vida que tem levado. 

11. Podemos responsabilizar as pessoas pelas suas atitudes, porém somos os únicos 

responsáveis pelos nossos sentimentos. – Nelson Mandela 

12. Muito melhor realizar ideias medíocres do que ter grandes e espetaculares ideias e não 

pô-las em prática. 

13. Os autorresponsaveis agem de forma ativa, eles vivem em primeira pessoa. São eternos 

aprendizes. 

14. Na tempestade o pessimista reclama do vento, o otimista espera a tormenta passar e o 

autorresponsável ajusta as velas. – Autor desconhecido 

15. Loucura é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Albert 

Einstein 

16. Sábio é o homem que chega a ter consciência da sua ignorância. – Barão de Itararé. 

17. Nunca lhe deram oportunidade? Mas você já pensou em criá-las por si próprio? – 

Napoleon Hill 

18. Quando sou tentado a criticar, mordo a língua: quando sou levado a elogiar grito do alto 

dos telhados. – C. G. Mandino 
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19. Busca a Deus e te conhecerás melhor. – Autor desconhecido 

20. Não permita que o que você não pode fazer interfira no que você pode fazer. – John 

Wooden 

21. Antes de tentar mudar alguém devo mudar a mim mesmo. Se não consigo mudar a mim, 

por que conseguiria mudar as pessoas? 

22. Você deve ser perito em confrontar a si mesmo com a verdade. 

 


