99 de citate despre perseverență
necesare unei persoane de succes
1. Cel perseverent şi curajos îşi face el însuşi fericirea. –  Publilius Syrus
2. Curajul şi perseverenţa sunt stâncile pe care ne căţărăm spre culmile succesului. –
Marius Torok
3. Victoriile adevărate nu sunt ale celor puternici, ci ale celor perseverenţi. –
Napoleon Bonaparte
4. Milionarii perseverează până când reuşesc. – Vikas Malkani
5. Perseverenţa este mottoul meu. – C.J. Walker
6. Succesul este rezultatul eforturilor şi a perseverenţei. Nu îl poţi păcăli şi nici mitui;
plăteşte preţul şi este al tău. – Orison Swett Marden
7. Talentul singur nu ajunge. Ai nevoie de motivaţie şi de perseverenţă. – Leon Uris
8. Motivaţiile îţi vor hrăni pozitiv atitudinea, atitudinea îţi va da încredere în a
persevera. Şi ştim că perseverenţa răsplăteşte. – Tracy Brinkman
9. Lumea aparţine celor perseverenţi. – Nathaniel Branden
10. Lumea e ştiinţă plus perseverenţă. – Harry Ross
11. Păstrează-ţi credinţa, perseverează mereu şi ascultă-ţi întotdeauna instinctul. –
Paula Abdul
12. Cu un talent obişnuit şi o perseverenţă extraordinară orice lucru poate fi atins. –
Thomas Fowell Buxton
13. Cele trei lucruri esenţiale pentru a înfăptui ceva care să merite osteneală sunt
munca stăruitoare, perseverenţa şi bunul simţ. – Thomas Edison

14. Fără perseverenţă nu vei avea succes. – Herbert Harris
15. Perseverenţa de care dai dovadă este direct proporţională cu încrederea pe care o
ai în tine însuţi. Fii încrezător, fii perseverent, fii învingător! – Colin Turner
16. Oamenii eşuează de mai multe ori din lipsă de perseverenţă decât din lipsă de
talent. – William Cobbett
17. Răbdarea, perseverenţa şi entuziasmul alcătuiesc o combinaţie imbatabilă pentru
succes. – Napoleon Hill
18. Deşteptăciunea inconsecventă e mai periculoasă decât prostia consecventă. –
Victor Martin
19. O căsătorie adevărată se realizează prin împărtăşire, dăruire şi iubire
consecventă. – Russ Michael
20. Nu poate exista o politică veritabilă fără consecvenţă şi moralitate. – Corneliu
Coposu
21. Secretul succesului ţine de consecvenţa cu care îţi urmăreşti scopul. – Harry F.
Banks
22. Consecvenţa interioară şi calitatea exterioară de a fi un om de încredere merg
mână în mână. – Paul Ferrini
23. Perseverenţa este cheia succesului. – John Lubbock
24. Abilitatea noastră de a persevera, în ciuda obstacolelor şi a dezamăgirilor, denotă
încredere în noi înşine. Perseverenţa este “o calitate de fier” în drumul spre succes. –
Peter Arnold
25. Perseverenţa este munca grea efectuată în continuarea muncii grele care deja te-a
obosit până la epuizarea totală. – Newt Gingrich
26. Numai perseverenţa duce la izbândă. – Balzac
27. Victoria aparţine celui mai perseverent. – Napoleon Bonaparte
28. Perseverenţa asigură succesul. – Proverb arab
29. Totul se realizează prin perseverenţă. –  Somadeva

30. Perseverenţa este obiceiul succesului dobândit prin muncă susţinută. – Liu Yang
31. Energia şi perseverenţa cuceresc totul. – Benjamin Franklin
32. Perseverenţa nu este o cursă lungă; sunt mai multe curse scurte una după alta. –
Walter Elliott
33. Perseverenţa ta generată de perseverenţă atrage experienţa pozitivă în acel loc. –
Herbert Harris
34. Perseverenţa constă în a ne impune în mod voluntar în vederea acceptării de
bunăvoie de către alte persoane a viziunii noastre. – Mahatma Gandhi
35. Cu silinţă şi perseverenţă vei ajunge întotdeauna mai departe. – Robert
Schumann
36. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverenţă. – Samuel
Johnson
37. Perseverenţa fără răgaz, îndelungată, trudnică, le învinge pe toate. – Giovanni
Pascoli
38. Fiţi perseverenţi! Uneori, încăpăţânarea face minuni. – Donald Trump
39. Perseverenţa este rezultatul unei simple alegeri, aceea de a continua. – Lucian
Velea
40. Perseverenţa este totul. – Periandru
41. Nu există nicio armură ca perseverenţa.
42. Succesul înseamnă să perseverezi acolo unde ceilalţi renunţă. – William Feather
43. Voinţa îţi oferă puterea de a persevera atunci când aparenţele arată că nu poţi
învinge. – Herbert Harris
44. Străduieşte-te! Perseverenţa e mai importantă ca orice pe lume. – Ray Kroc
45. Când credeam că nu mai pot continua, m-am forţat să merg mai departe.
Succesul meu nu se bazează pe noroc, ci pe perseverenţă. – Estee Lauder

46. Perseverenţa pe termen lung întrece intensitatea pe termen scurt. – Bryan Tracy
47. Unul dintre cei mai mari duşmani ai perseverenţei este nerăbdarea. – Vikas
Malkani
48. Perseverenţa şi hotărârea sunt omnipotente. – Calvin Coolidge
49. Este cu mult mai folositor să dovedeşti perseverenţă în găsirea unor metode noi,
mai bune, prin care să dobândeşti rezultatele dorite, decât să fii perseverent în
greşeală. – Herbert Harris
50. Înţeleptul e perseverent în tot ceea ce face. – Corneliu Vornicu
51. Oricine poate porni o afacere, dar să creezi o marcă trebuie să fii genial, încrezător
şi perseverent. – David Ogilvy
52. Curajul şi perseverenţa au un talisman magic în faţa căruia dificultăţile dispar şi
obstacolele se risipesc în aer. – John Quincy Adams
53. Vei avea succes dacă perseverezi, vei găsi bucurie depăşind obstacolele. – Helen
Keller
54. Forţa caracterului se făureşte numai printr-un proces îndelungat, continuu şi
care necesită perseverenţă. – Colin Turner
55. Obstacolele principale în calea perseverenţei sunt: frica de critică, frica de eşec şi
obiceiul amânării. – Herbert Harris
56. Speranţa e piatra filozofală în plan spiritual, cu perseverenţă se poate materializa.
– David Boia
57. Succesul nu vine din efort, ci din perseverenţă. – Marius Simion
58. Perseverenţa se construieşte pe acţiunea continuă. – Herbert Harris
59. Nerealizările sunt lipsa perseverenţei. – Dan Surducan
60. Doar un prost continuă să batjocorească perseverenţa. – Toba Beta
61. Tot ceea ce vei realiza vreodată în viaţa ta depinde direct proporţional de
intensitatea şi perseverenţa credinţei tale. – Bob Proctor

62. Perseverenţa este o caracteristică pozitivă şi activă. – Joseph B. Wirthlin
63. În confruntarea dintre izvor şi stâncă, izvorul învinge întotdeauna: nu prin
putere, ci prin perseverenţă. – H. Jackson Brown Jr.
64. Există în lume un mijloc de exprimare accesibil tuturor: e limbajul entuziasmului,
al lucrurilor făcute cu dragoste şi perseverenţă, în căutarea a ceva ce-ţi doreşti sau în
care crezi. – Paulo Coelho
65. A învins oare vreodată cel care nu ştie să persevereze? – Domingo Faustino
Sarmiento
66. Să muncim, căci munca este mama plăcerii; dar să nu ne întristăm niciodată. Să
ne gândim serios înainte de a lua o hotărâre, dar, odată hotărâţi, să nu ne răzgândim.
Cu perseverenţă învingem totul. – Stendhal
67. Numai prin perseverenţă vei deveni ceea ce vrei să devii. – Colin Turner
68. Eşecul este doar succes amânat atât timp cât curajul este antrenorul ambiţiei.
Obişnuinţa perseverenţei este obişnuinţa victoriei. – Herbert Kaufman
69. Viaţa nu este uşoară pentru nimeni. Şi ce? Trebuie să perseverăm şi să avem
întotdeauna încredere în noi înşine. Trebuie să credem că avem un scop şi că trebuie
să-l atingem. – Marie Curie
70. Întreprinde încet, dar perseverează în ceea ce ai început. – Bias din Priene
71. Perseverenţa trebuie combinată întotdeauna cu inteligenţa. – Herbert Harris
72. Puţini sunt aceia care îşi orânduiesc viaţa şi lucrurile după un plan: ceilalţi, la fel
ca cei care plutesc pe un fluviu, nu merg, ci sunt purtaţi… De aceea trebuie să
stabilim ce voim şi să perseverăm în aceasta. – Seneca
73. Pentru a reuşi, trebuie să perseverezi, trebuie să inşişti. – Andrea Bocelli
74. Înţelepciunea nu este un dar; înseamnă perseverenţa de a explora necunoscutul:
să vrei, să ştii, să evaluezi pentru a te cunoaşte pe tine însuţi… – Ştefan Radu Muşat
75. Dacă ne-am plânge şi văita mai puţin şi ne-am strădui să muncim cu mai multă
perseverenţă, am avea mai mult de câştigat decât de pe urma a o mie de drepturi
civile. – W.E.B. du Bois

76. Atâta vreme cât perseverăm şi răbdăm, putem obţine orice vrem. – Mike Tyson
77. Lucrurile au valoarea ce corespunde perseverenţei noastre de a le dori. – Andre
Gide
78. Sunt ferm convins că ap
roximativ jumătate din ceea ce îi desparte pe antreprenorii de succes de cei mai puţin
norocoşi este pura perseverenţă. – Steve Jobs
79. Perseverenţă. Perfecţiune. Răbdare. Putere. Prioritizarea pasiunilor. Aceste
lucruri te ţin sănătos. – Criss Jami
80. Legea Universală a Perseverenţei: Cei care înving nu abandonează niciodată, cei
care abandonează nu înving niciodată. Ţine-te bine şi mergi mai departe. – Herbert
Harris
90. Tot ceea ce vi se întâmplă, evenimentele, condiţionările şi chiar acţiunile pe care
le întreprindeţi sunt reacţii ale subconştientului la gândurile cultivate cu
perseverenţă în minte. – Joseph Murphy
91. În mare, poţi găsi sute de scoici, dar numai în interiorul tău vei găsi determinarea
şi perseverenţa de a cuceri cele câteva perle preţioase care sunt ascunse în marea de
scoici. – Corina Abdulahm-Negura
92. Am fost neobosit, chiar şi în faţa lipsei totale de încurajare şi sprijin, pentru că
mult mai des decât ai crede, perseverenţa face diferenţa dintre succes şi eşec. –
Donald Trump
93. Dintre toate lucrurile bune, sublimitatea este supremă. Reuşita înseamnă toate
lucrurile frumoase la un loc. Încurajarea este urmarea a tot ceea ce e drept.
Perseverenţa este baza tuturor acţiunilor. – I Ching
94. Nu contează cât de talentat ești. Nu contează cât de multe oportunități ți se oferă.
Dacă vrei să te dezvolți pe plan personal, cheia este exact consecvența. – John C.
Maxwell
95. Atunci când faci alegerile corecte – indiferent cât de mici sunt – și dai dovadă de
consecvență de-a lungul timpului – îți poți schimba viața în bine. – John C. Maxwell

96. Cea mai bună investiţie pe care o poate face un om este munca perseverentă. –
Charles Schwab
97. Perseverenţa este o trăsătură pe care o au în comun toţi oamenii de succes. –
Herbert Harris
98. Perseverenţa, chiar şi aceea de a călca în străchini, e privită cu respect. – George
Geafir
99. Trebuie să fii dedicat şi perseverent, să supravieţuieşti îndoielilor şi criticilor
celor apropiaţi şi vei putea, cu siguranţă, să atingi nivelul “Am reuşit!” – John C.
Maxwell

Bonus
100. Dacă îţi doreşti să reuşeşti în viaţă, fă perseverenţa prietenul tău bun, fă
experienţa consultantul tău înţelept, fă prudenţa fratele tău mai mare şi fă
speranţa protectorul tău. – Joseph Addison
101. Perseverenţa înseamnă să ratezi de nouăsprezece ori şi să reuşeşti a
douazecea oară. – Julie Andrews
102. Perseverenţa este cheia către orice reuşită. Nimic măreţ nu ne va ieşi din
prima. – Nina Elena Paraschivescu
103. Practică perseverenţă în tot ceea ce faci. Rezultatele dorite vor veni către
tine. – Herbert Harris
104. Lucrurile durabile nu se construiesc peste noapte, ci cu multă răbdare şi
perseverenţă. – Pera Novacovici
105. Perseverenţa şi răbdarea sunt rezultatul faptului că vezi imaginea de
ansamblu a lucrurilor. – John C. Maxwell

