СЪКРОВИЩНИЦА С МИСЛИ

част 1

Промяната е развитие!
- Алтер Консулт

Ходът на промяната е толкова бърз, че възможността да се променяш се е
превърнала в конкурентно предимство.
- Пакрад

Всяко дълго пътуване започва с една единствена стъпка.
- Китайска поговорка

Ако нищо никога не се променяше, нямаше да има пеперуди...
- Неизвестен автор

Това, което виждаш, зависи от онова, което е било в мислите ти, преди да
погледнеш.
- Еужен Таурман

Ако искаш резултати за година, посей семена. Ако искаш резултати за 10
години, посади дърво. Ако искаш резултати за цял живот, развивай хората.
- Хун Шунг Цу
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Тайната на успеха е да знаеш нещо, което друг не знае.
- Аристотел Онасис

Направи така, че твоят продукт да е по-достъпен за клиента, отколкото
продуктът на конкуренцията... за да не откриеш някой ден, че твоите клиенти
купуват от тях, не от теб.
- Марк Кубан, Милиардер и предприемач в сферата на интернет услугите

Когато човек почувства вятъра на промените, трябва да строи не заслон, а
вятърна мелница.
- Стивън Кинг

Кой път да поема от тук? - попита Алиса.
Зависи къде искаш да стигнеш - отговори Усмихващият се котарак.
- Луис Карол "Алиса в страната на чудесата"

Единственият човек, който подхожда към мен разумно, е моят шивач – той
всеки път, когато отида при него, ми взема мярка наново. Останалите
подхождат към мен със старите си мерки и очакват, че аз ще се вместя в тях.
- Джордж Бърнард Шоу

Никога не съм толкова зает, колкото през свободното си време.
- Цицерон

Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед... и това са две
гърненца с мед.
- Алън Александър Милън "Мечо Пух"

Наблюдавай един човек как се забавлява по време на игра и ще научиш
повече за него, отколкото, ако разговаряш с него цяла година.
- Платон

Когато едно нещо се случи един път, не е задължително да се повтори, но
случи ли се два пъти, то със сигурност ще има и трети път.
- Паулу Коелю "Алхимикът"

Животът е като огледало, ако му се усмихнеш, ще ти отвърне със същото.
- Хорас Браун
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Бизнесът е като карането на колело. Или продължаваш да се движиш, или
падаш.
- Франк Лойд Райт

Безплатен тапет за екрана на вашия компютър можете да изтеглите от
ресурсите в страницата на Алтер Консулт на адрес: http://alterconsult.bg/
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