ЦИТАТИ ТА АФОРИЗМИ ПРО НАВЧАННЯ, РОЗВИТОК, МОТИВАЦІЮ
•
«Вчити себе самого – благородна справа, але ще більш благородна - вчити
інших; до речі, останнє куди легше». Марк Твен
•
«Не потрібно доводити, що освіта - найбільше благо для людини. Без освіти
люди і грубі, і бідні, і нещасні». Микола Гаврилович Чернишевський
•
«Порядок найбільше допомагає ясному засвоєнню». Марк Туллій Цицерон
•
«Я знав безліч людей, які мали величезні знання і не мали жодної власної
думки». Уілсон Мізнер
•
«Якщо, на вашу думку, освіта обходиться надто дорого, спробуйте
невігластво». Дерек Бок
•
«Знання – це те, що найбільш істотно підносить одну людину над іншою». Дж.
Аддісон
•
«Найбільша розкіш – це насолода розуміння». Леонардо да Вінчі
•
«Не слід боятися припуститися помилок; найбільша помилка майже всіх
людей – позбавляти себе досвідченості». Л. Вовенарг
•
«Не можна людині дати знання, можна їй тільки допомогти відкрити ці
знання». Галілео Галілей
•
«Найважливіше завдання цивілізації – навчити людину мислити». Томас
Едісон
•
«Коли мені виповнилося 23 роки, у мене вже було більше ніж мільйон доларів,
у 24 роки – понад 10 мільйонів, а в 25 років – понад 100 мільйонів. І все це не має
ніякого значення, тому що я ніколи нічого не робив просто заради грошей». Стів
Джобс.
•
Хоча існують випадки, коли люди без вищої освіти ставали багатими та
відомими, присвятивши себе своїй улюбленій справі – це відбувалося лише з
одиницями: геніями, які чітко знали свої цілі, прагнення та прикладали багато зусиль
для досягнення найкращого результату.
•
Саме мотивація є тією внутрішньою силою, енергією, паливом, яка допомагає
нам рухатися вперед та досягати перед собою поставлених цілей.
•
Як було сказано американським журналістом Сідні Дж. Харрісом: «Загальна
мета освіти полягає в тому, щоб перетворити дзеркала у вікна».
Вища освіта – не мета, а засіб. Засіб, який допоможе побачити і відкрити десятки і
сотні вікон можливостей у досліджуваній сфері. Всі ці можливості не просто існують,
а й дуже сильно впливають на наше життя. Але як саме вони вплинуть в кожному
окремому випадку, вирішувати тільки нам.
• Від рівня розвитку особистості залежить доля людини.
• Змінити будь-що в житті, без зміни себе, неможливо. Розвиток – закон всесвіту.
• Набуті знання ще не гарантують те, що ви будете рости і розвиватися, головне вміння їх застосувати.
• Гарна ідея без дій – ніщо.
• Можливості потрібно не шукати, а створювати.

• Чекаючи ідеальних умов для того, щоб здійснити свої плани, ви можете
залишитися ні з чим.
• Поки ви будете продовжувати робити те, що ви робите, ви будете
продовжувати отримувати те, що ви отримуєте.
• Складні часи не можуть тривати вічно, але якщо людина ускладнює все сама –
це назавжди.
• Жодна людина не народжується успішною.
• Ви ніколи не станете володарем хорошої ідеї, якщо перед цим не сгенеруєте
безліч поганих.
• Бути зайнятим і бути продуктивним – це дві різні речі. Бути щасливим і бути
успішним – це дві різні речі.
• Успіх – це не домінування над іншими, це домінування над власним
потенціалом.
• Якщо ви заплуталися, в цьому немає нічого поганого. Це ознака того, що ти
ростеш і мислиш.
• «Люди завжди роблять те, що вони вибирають, але не завжди вибирають те, що
вони хочуть». Дмитро Леонтьєв
• «Мета – це шлях у часі». Карл Ясперс
• «Ніяка мета не настільки висока, щоб виправдовувала негідні засоби для її
досягнення». Альберт Ейнштейн
• «Доля людини визначається тим, що відбувається в її голові, коли вона вступає
в протиріччя з зовнішнім світом». Ерік Берн
• «Ми повинні вивчити, які риси або якості навколишніх викликають у нас
невдоволення або заздрість, і визнати наявність цих якостей у себе. Так ми зможемо
перестати заздрити іншим і злитися на них за те, чого не зробили самі». Джеймс
Холліс
• «Цікавий парадокс полягає в тому, що, коли я сприймаю самого себе таким,
який я є, я набуваю можливість змінитися». Карл Роджерс
• «Те, що в тебе виходить найкраще, і є твоє покликання». Арнольд Бейссер
• «Хто хоче змінити світ, нехай змінить себе!» Сократ

