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Tinh thần đồng đội… 
 
Tinh thần đồng đội là sự tạo nên hoặc phá vỡ tình hình. Nếu bạn không tạo nên nó thì nó sẽ bẻ 
gãy bạn.  
- Kris A. Hiatt  
 
Cam kết của từng cá nhân cho nỗ lực của một nhóm – đó là điều làm nên tinh thần làm việc 
đồng đội, làm nên văn hóa, giá trị, sứ mệnh của một công ty, làm nên công việc của một xã 
hội, và làm nên một nền văn minh.  
- Vince Lombardi  
 
Điều ngạc nhiên đó là công việc có thể hoàn thành khi không ai quan tâm đến ai sẽ là người 
nhận phần thưởng.  
- Robert Yates  
 
Điều hay về tinh thần đồng đội đó là luôn luôn có những người khác ở bên cạnh bạn.  
- Margaret Carty  
 
Đến với nhau là một sự khởi đầu, gắn bó với nhau là tiến triển, và làm việc cùng nhau là sự 
thành công.  
- Henry Ford  
 
Người ta được biết là đạt được nhiều hơn nhờ vào sự làm việc với người khác hơn là chỉ với 
chính họ.  
- Dr. Allan Fromme  
 
Niềm vui được chia sẻ thì niềm vui nhân đôi; nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi 
phân nửa.  
- Swedish Proverb  
 
Hợp nhất sẽ tạo ra sức mạnh.  
- Aesop  
 
Hợp nhất sẽ chiến thắng.  
- Sun Tzu  
 
Sự hợp nhất thực sự là phải chịu đựng căng thẳng, khó khăn cam go nhat mà vẫn không bị bẻ 
gãy. 
- Mahatma Gandhi  
Cách phát triển tối đa khả năng của một người là sự đánh giá cao và khích lệ anh ta.  
- Charles Schwab  
 
Nếu bạn hoạch định cho một năm, hãy gieo hạt; nếu hoạch định cho một thập niên, hãy trồng 
cây; nếu hoạch định cho cả cuộc đời, thì hãy đào tạo con người.  
- Chinese proverb  
 
Muốn biết chặng đường phía trước, hãy hỏi những người đang quay lại. 
- Chinese Proverb 
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Người nào dám dạy người khác thì hẳn phải không bao giờ ngừng học hỏi. 
- Richard Henry Dann  
 
Một ngọn nến chẳng mất gì khi thắp sáng cho ngọn nến khác. 
- Erin Majors  
 
Nhiều người vươn xa hơn họ nghĩ họ có thể bởi vì ai đó nghĩ họ có thể. 
- Zig Ziglar 
 
Tấm gương không phải là điều chính yếu trong sự ảnh hưởng người khác; mà nó là điều duy 
nhất để ảnh hưởng người khác. 
- Albert Schweitzer  
 
Sự tuyệt vời của một người được nhìn thấy qua sự sẵn lòng cư xử tốt bụng. 
 
Tất cả mọi điều tốt để biết thì khó để học. 
 
Mỗi người phải chèo bằng chính mái chèo anh ta có. 
 
Người biết lắng nghe là người khôn ngoan nhất. 
 
Ai không bao giờ phạm lỗi thì chẳng bao giờ làm nên được khám phá. 
- Samuel Smiles 
 
7 lần vấp ngã; hãy đứng lên 8 lần. 
- Japanese proverb. 
 
Người thành công nhìn thấy cơ hội trong khó khăn; kẻ thất bại nhìn thấy khó khăn trong cơ 
hội. 
- Winston Churchill  
 
Chiến tranh không xác định ai là người đúng – chỉ có người còn lại. 
- Bertrand Russell 
 
Dạy là hai lần học. 
- Joseph Joubert 
 
Đường lối hành động là khả năng mô tả được những người khác đúng như họ nhìn thấy chính 
họ. 
- Abraham Lincoln 
 
 
 
 
 
 
 


