
"Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, 
jeśli pozbędziesz się przekonania, 

że nie możesz tego mieć"



"Nie porównuj swojego życia z cudzym, 
bo nigdy nie wiadomo, z czym tak naprawdę

zmaga się drugi człowiek"



"Bądź gotów do zmian, spróbuj czegoś nowego, 
bądź otwarty na nowe możliwości, 

które wtedy z pewnością się pojawią"



"Silni ludzie nie spychają innych w dół. 
Oni pomagają innym wspiąć się do góry"

-  Michael  P .  Watson



"Wszyscy przeżywają upadki. 
Zwycięzcą jest ten, kto szybciej się podniesie 

i ruszy dalej"
-  Regina  Brett



"Pozbądź się myśli, które nie dają Ci siły"



"Marzenia to nie to o czym myślisz przed snem.
To coś co nie daje Ci spać"



"Bez względu na to jak źle jest w danym
momencie, to tylko moment"



"Zdecydowanie zmierzaj w kierunku 
swoich marzeń i żyj tak jak pragniesz"



"Każdy z nas ma swoją drogę w życiu. 
Inni mogą iść razem z Tobą, 

ale nikt nie może jej przejść za Ciebie."



"Twój czas jest ograniczony, 
więc nie marnuj go na byciem kimś, 

kim nie jesteś."  
-  Steve  Jobs



"Gdy nie jesteśmy w stanie zmienić sytuacji, 
jest to wyzwanie do zmiany siebie."



Martwienie się nie zabierze jutrzejszych 
problemów, ale zabierze dzisiejszy spokój”



“Nie żałuj tego, czego pragniesz. 
Żałuj marzeń, których bałeś się spełnić.”



"Od tego jak spędzamy każdy dzień zależy to, 
jak spędzamy całe życie” 

-  R .  Brett



“Przegrana to nie porażka, 
to motywacja do jeszcze większych działań” 



“Kiedy spoglądasz w lustro, 
patrzysz w oczy człowieka, 

od którego zależy całe twoje życie”



"Kiedy gąsienica myślała już, 
że świat się skończył, stała się motylem"

-  Cecelia  Ahern



Nie oceniaj sukcesu człowieka 
po tym jak wysoko się wspiął, 

lecz jak wysoko odbił się od dna. 
-  George  Smith  Patton



"Nie obawiaj się porzucić czegoś dobrego 
dla czegoś wspaniałego" 

-  John  D .  Rockefeller



"W życiu nie ma rzeczy, których można żałować; 
są tylko rzeczy, na których można się uczyć"

-  Jennifer  Aniston



"Nigdy nie jest za późno -
– za późno by zmienić swoje życie, 

za późno by być szczęśliwym"

-  Jane  Fonda



"Wszystkie twoje szanse leżą
po drugiej stronie strachu"

-  Will  Smith



"Na koniec wszystko będzie w porządku. 
Jeśli nie jest w porządku, to jeszcze nie koniec"

-  Przysłowie  indiańskie



"To twoje miejsce na świecie i twoje życie; 
idź i zrób z nim to, co tylko możesz, 

uczyń z niego to życie, które chciałbyś przeżyć"
 

– Mae  Jemison



"Żeby osiągnąć sukces, musisz najpierw
uwierzyć, że możesz to zrobić"

– Nikos  Kazantzakis



"Jeśli myślisz, że nie możesz nic zmienić,
zmień myślenie"



"Aby osiągnąć wielkie rzeczy, 
musimy nie tylko działać ale i marzyć,

musimy nie tylko planować ale i wierzyć"

– Anatole  France



"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony
cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć"

– Napoleon  Hill



„Okazje są jak wschody słońca, jeśli zbyt
długo będziesz czekać, przegapisz je”



"Bez Twojego przyzwolenia nikt nie może
sprawić, że poczujesz się gorszy"

– Eleanor  Roosevelt



"Jeśli potrafisz o czymś marzyć,
to potrafisz także tego dokonać"

– Walt  Disney


