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1 .  CESARET

Mal kaybeden bir şey kaybetmemiştir. Onurunu kaybeden 
çok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyi kaybet
miştir.

Goethe

Asıl saygıya değer olan, eleştiren kişi değildir. Güçlü adamın 
nasıl tökezlediğne ya da işi yapanın eksik olduğu noktaya 
dikkat çeken kişi değildir. Saygınlık, gerçekten m eydanda 
olan, yüzü toza toprağa, tere ve kana bulanmış, cesurca 
çarpışan, düşen ve her seferinde ayağa kalkan, büyük 
coşkuları, gerçek bağlılıkları bilen ve kendini değerli bir 
am aca adayan, en iyi durumda zaferi elde edeceğin, en kötü 
durumda, başarısız olursa, büyük bir cesaretle savaşarak 
başarısız olduğunu bilen, böylece ne zaferi ne de yenilgiyi 
bilmeyen ürkek ruhların arasına katılmayan kişiye aittir.

Teddy Roosevelt
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Kaybetmekten korkmadığın zaman kazanabilirsin.

Rocky Aoki

Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da. Ancak birisi 
oraya süzülerek, diğeri sürünerek gelmiştir. Önemli olan ne
reye gelmiş olduğunuzdan çok, nereden ve nasıl geldiğiniz- 
dir.

Cenap Şahabeddin

Y a ümitsizsiniz; ya da ümit sizsiniz. Y a  çaresizsiniz; ya da 
çare sizsiniz.

Behçet Necatigil

Başarısızlık daha zekice başlam a fırsatından başka bir şey 
değildir.

Henry Ford

Başarısız olunca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir za
fer duygusu yatar.

Germain Martin

Batan güneş için ağlamayın. Yeniden doğduğunda ne yapa
cağınıza karar verin.

Dale Carnegie

Hata yapm ak hiçbir şeydir, eğer hatırlamaya devam  etmez
sen.

Confucius
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En büyük başarı hiçbir zam an düşmemekte değil, her düşü
şünüzde tekrar ayağa kalkmaktır.

Confucius

Birisini yürekten sevmek güç verir. Birisi tarafından yürekten 
sevilmek cesaret verir.

Lao-Tzu

Bir sürünün üzerine atılacak kurt, onun sayısını düşünmez.

İskender

Cesurun bakışı, korkağın kılıcından keskindir.

Türk Atasözü

Cesareti olm ayan adam , keskin kenarı olm ayan bıçağa 
benzer.

Benjamin Franklin

Korkusuz olan dünyanın kralıdır.

Edison

Cesur adam lar gibi yapın ve zorlukları yüreklilikle karşınıza 
alın.

Horace

Sad ece korkmamaya başladığımız zaman yaşam aya başla
rız.

Doroth Thompson
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Korku içinde yaşayan adam  asla hür değildir.

Horatius

Korktuğu şeyleri yaparak herkes korkuyu yenebilir.

Eleanor Roosevelt

Bir şeyden korkan insan, kendi üzerinde bir güce sahip 
olm asına izin verir.

Fas Atasözü

Eğer hayat sadece sevinçle dolu olsaydı, hiçbir zaman cesur 
ve sabırlı olmayı öğrenemezdik.

Helen Keller

Cesaret günlük bir şeydir. Gerçekle gözgöze geldiğinizde ve 
farkındalığınızdan geri adım atmayı reddettiğinizde, cesur 
yaşıyorsunuzdur.

Anonim

Dünyanın en tehlikeli şeyi, bir uçurumu iki adımda aşmaktır.

Lord George

Hiçbir şey yapm aya cesaretimiz olmasaydı, hayat nasıl olur
du?

Vincent Van Gogh

Hayatta yapabileceğin en büyük hata, bir hata yapacağın
dan sürekli korkmaktır.

Elbert Hubbard


