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M

yśl poszerzona o nową ideę nigdy nie kurczy się do pierwotnych wymiarów

Kluczem do szczęścia jest mieć sny, kluczem do sukcesu jest je urzeczywistniać
Nie ma lepszego ćwiczenia dla serca niż schylanie się dla podźwignięcia innych ludzi
Gdy życie staje się polem bitwy, najgroźniejszą bronią jest twoja inteligencja
Naszym celem jest pomóc tobie w osiągnięciu twego
Miłość do człowieka wyraża się przez nienawiść do tego, co człowieka trapi
Różnica między ignorancją a wiedzą jest cienka jaki papier
Dowodem jakości jest powrót klienta, nie towaru. Skarżący się klient jest naszym
najlepszym przyjacielem
W oceanie kłopotów można zawsze odszukać wysepkę możliwości
Pozostawiaj własny ślad zamiast tropić cudzy
Kto nie ma celu przed oczyma, ten go nie dopnie
Nie dlatego zwlekasz z pokonaniem trudności, że są wielkie, lecz dlatego stają się
wielkimi, gdyż zwlekasz z ich pokonaniem
Czasem nie ma innego razu, drugiej szansy, lepszej okazji. Czasami jest tylko: teraz albo
nigdy!
Płatki śniegu to jedne z najdelikatniejszych tworów natury, ale zgniotą wszystko na swej
drodze trzymając się jeden drugiego
Statek jest bezpieczny tylko w porcie, lecz nie po to został zbudowany
Przywództwo to opieka nad innymi w większym stopniu niż się to wydaje rozsądne,
gotowość do ryzyka w większym stopniu niż to jest bezpieczne, zdolność do marzeń w
większym stopniu niż jest to praktyczne i walka o więcej niż się to wydaje możliwe
Śmierć na morzu niosą sztormy, burze, cyklony. Lecz nie były nigdy dostatecznym
powodem dla pozostania w porcie
Porażka następuje w chwili, gdy przestajesz próbować
Jeśli zdobywanie wiedzy zdaje się zbyt kosztowne — spróbuj ignorancji
Gdziekolwiek byś nie dążył — w tej chwili stoisz tu.
*
Uczyć się od ZADRUGI znaczy uczyć się zwyciężać
Praca zespołowa jest katalizatorem dla osiągania doskonałości przez niedoskonałych ludzi
Nigdy nie przytrafia się druga szansa dla zrobienia pierwszego dobrego wrażenia
Zadowalajmy się tylko najlepszym. Nasz czyn jest rękojmią najwyższej możliwej jakości
Bądź dumny ze swej pracy. Mistrzostwo w rzemiośle ożywione naszą ideą tworzą
konstrukcję, której nikt nie dorówna
Zdecydowanie przekształca przeszkody w sposobności
Myśl szeroko, wierz z rozmachem, działaj na dużą skalę, a rezultaty będą wielkie
Przywódca widzi obiekty nie takimi jakie są, lecz jakimi będą
Przeznaczenie nie jest dziełem przypadku, lecz efektem wyboru
Nieważne gdzie jesteśmy, lecz dokąd zmierzamy
Najtwardsza dyscyplina wypływa ze świadomego wyboru, a nie z wymuszonej strachem,
uniżonej służalczości
Być drugim, znaczy być pierwszym pośród przegranych
Przegrywający jest zawsze częścią kłopotu — zwycięzca jest częścią rozwiązania.
Zwycięzca ma zawsze plan — przegrywający ma zawsze wymówkę
Wygrywający mówi: „pozwól mi to wykonać", przegrywający mówi: „to nie moja rzecz"
Wygrywający widzi rozwiązanie dla każdego problemu - przegrywający widzi problem w
każdym rozwiązaniu
Przegrywający mówi: „to może być wykonalne, lecz jest zbyt trudne". Zwycięzca mówi:
„to może jest trudne, lecz będzie możliwe"
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Różnica pomiędzy zwycięzcą, a przegranym polega nie na braku siły, czy wiedzy, lecz
raczej na braku woli
Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu
Sukces jest podróżą, nie celem. Nawet najdłuższa podróż zaczyna się pierwszym krokiem
Wyścigi są nie dla szybkich, lecz wytrwałych w biegu. Wyścig o jakość nie ma linii mety
Rzuty, na które się nie zdobędziesz, zawsze będą chybione.
Ci, którzy sprowadzają innym słońce, rzadko pozostają w cieniu.
Niektórzy marzą o osiągnięciach, podczas gdy inni je realizują.
Łatwo jest zwyciężać, gdy daje się wszystko, co się ma.
Wiedza bez czynu jest jak śnieg w gorącym piecu.
Upór zwycięża, gdy wszystko inne zawiedzie.
Wizje i sny twego ducha są technicznym rysunkiem twoich przyszłych osiągnięć.
Zobacz także te strony:
Silni wirtualnie, zjednoczeni realnie...
Antoni Feldon
Kontynuator Zadrugi, ukończył filozofię w Niemczech. Przedsiębioca, prezes
Stowarzyszenia Przemysłowców Polskich i przewodniczący Unii Społeczno-Narodowej.
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