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Enhver form for modgang
er lig mulighed for fremgang. 

Får du en fugleklat i hovedet, 
så vær glad for at køer ikke kan 
flyve.

Fejl er blot muligheden for at 
starte op igen lidt klogere end før.
-- Henry Ford

Mest spildt af alle vore dage er de, 
hvor vi ikke har leet.
-- Nicolas-Sebastian Chamfort

Der findes ikke fiasko – 
det er blot forsinket succes.

Gør altid mere
end der kræves af dig.
-- George S Patton 1885-1945
Generalløjtnant US Army

Det er ikke hvad du gør en gang 
imellem – det er hvad du gør 
hver dag, der gør forskellen!
-- Jenny Craig, diæt guru

Hvis dine handlinger inspirerer andre til at:
Drømme mere, lære mere, gøre mere og blive til mere,

så er du en LEDER!

Der er altid noget godt i enhver situation.
Nogle gange skal man bare lede lidt længere efter det gode.

--Bjarne Nielsen

Succes er at vågne op om morgenen og springe ud af sengen, fordi der er noget derude, som 
du elsker at gøre, som du tror på og som du er god til. Noget, der er større end dig, og du kan 

næsten ikke vente på at komme i gang.
--Whit Hobbs

Du kan opnå alt det, du vil
 – hvis du vel at mærke vil!

Du skal bestige bjerget før du kan 
nyde udsigten over dalen.

Det handler om hvor god du vil 
være, og ikke hvor god du er.                                                       

Hvis du vil have det bedste ud af en person, skal du se efter det bedste i ham/hende.
Det gælder også for dig selv!

-- Bernard Haldane

Se altid på hvad du har tilbage – 
aldrig på hvad du har mistet.
-- Robert Schuller, præst

Et snefnug er et af naturens mest 
skrøbelige ting,men tænk på hvad 
de kan gøre, når de bliver sat 
sammen i flok!

Viljen er vejen til succes.

Du vil få alt, hvad du ønsker i livet, 
hvis du hjælper nok mennesker 
med at få, hvad de ønsker.
--Zig Ziglar

Tænd hellere et lys, end at 
klage over mørket.

Held er det der sker, når
forberedelse møder mulighed.
-- Lucius Seneca, romersk filosof 

Enhver kan selv beslutte sig for 
at være glad og tilfreds uanset 
vilkårene.
--Viktor Frankl, tysk-amerikansk 
psykolog og KZ-fange
 

Vi er hvad vi plejer at gøre.
Excellence er derfor ikke en
handling, men en vane.
-- Aristoteles 

Ved at undlade at forberede dig, 
forbereder du dig på at fejle.
-- Benjamin Franklin 

Du skal ikke fylde dit liv med 
dage - men dine dage med liv.

Den der går i andres fodspor 
kommer aldrig foran.

Det er ikke fordi, ting er vanskelige, 
vi ikke tør. Det er fordi, vi ikke tør, 
ting er vanskelige.
--Lucius Seneca, romersk filosof 

Vores største svaghed ligger i 
at opgive. Den sikreste måde at 
opnå succes på er altid at forsøge 
endnu en gang.
-- Thomas Edison, opfinder 

Motivation is everything. You can 
do the work of two people, but 
you can’t be two people. Instead, 
you have to inspire the next guy 
down the line and get him to in-
spire his people.
--Lee Iacocca, Auto Executive


