"Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie."
Jan Paweł II
"Jedyną drogą do tworzenia wielkich rzeczy, jest kochanie tego co się robi"
Steve Jobs
"Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosie"
Phil Bosmans
"Żyj chwilą! Chyba, że chwila jest nieprzyjemna, w takim przypadku zjedz ciasteczko"
Ciasteczkowy Potwór
"W życiu nie chodzi o to, aby przeczekać burzę, a o to, aby nauczyć się tańczyć w deszczu"
Mahatma Ganthi
"Najbardziej wartościową rzeczą jaką możesz zrobić, to pomylić się. Niczego się nie nauczysz będąc
doskonałym" - Adam Osborne
"Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie
błędów i dobra zabawa” - Mary Lou Cook
"Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż
liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj."- Mark Twain
"Liczy się nie to, kim ktoś się urodził, ale kim wybrał, by być."
Joanne Rowling
"Statki w porcie są bezpieczne, ale stanie w porcie nie jest ich przeznaczeniem."
John Shedd
"Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania."
Walt Disney
"Spędziłem większość życia, martwiąc się o rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły."
Mark Twain
"Nie ma sytuacji bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno."
ks. Jan Twardowski
"Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro."
Jan Paweł II
„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje.”
Antoine de Saint-Exupere
"Szczęście nie jest kolorowym motylem, za którym musisz pobiec, jeśli chcesz go złapać. Szczęście jest jak
cień: podąża za tobą nawet wtedy, gdy o nim nie myślisz" – Phil Bosmans
"Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć."
Brian Tracy
"Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia."
Maria Radziewiczówna
"Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech."
przysłowie chińskie
"Budząc się rano, pomyśl jaki to wspaniały skarb żyć, oddychać i móc się radować."
Marek Aureliusz
"Najtrudniejszą decyzją jest podjęcie działania, reszta jest już tylko kwestią wytrwałości"
Amelia Earhart
''Głęboki upadek prowadzi często do wielkiego szczęścia.''
Johann Wolfgang Goethe
„Nie popełnia błędu tylko ten, kto nic nie robi.”
Teodor Roosevelt

„Jeśli nie potrafisz robić wielkich rzeczy, rób małe rzeczy w wielki sposób.”
Napoleon Hill
„Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy.”
Henry Ford
"Bądź dobrej myśli, bo po co być złej"
Stanisław Lem
"Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem" Gabriel
Garcia Marquez
„Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać.”
Les Brown
„Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach.”
Philip Wylie
„Pomysły są powszechnym towarem. Wprowadzanie ich w życie nie jest.”
Michael Dell
"Naucz się czegoś nowego, spróbuj czegoś nowego. Udowodnij sobie, że możesz wszystko."
Brian Tracy
„To nie to, co masz, ani to, kim jesteś, ani to, gdzie jesteś, ani co robisz czyni Cię szczęśliwym bądź
nieszczęśliwym. Chodzi o to, o czym myślisz”.- Dale Carnegie
„Cel to nic innego, jak marzenie z terminem realizacji.”
Joe L. Griffith
„Nie uda Ci się przepłynąć oceanu dopóki nie zdobędziesz odwagi, by stracić z oczu widok lądu.”
Krzysztof Kolumb
„Ludzie, którzy tracą czas, czekając aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają.”
Mark Fisher
„Jeśli w życiu brakuje miejsca na odwagę, to inne cnoty są bez znaczenia.”
Winston Churchill
"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli."
Albert Schweitzer
„Jesteś odpowiedzialny nie tylko za to, co mówisz, ale również za to, czego nie mówisz.”
Martin Luter
„Skoro i tak będziesz myśleć, myśl odważnie.”
Donald Trump
„Gdy zamykają się jedne drzwi do szczęścia, otwierają się inne; ale często tak długo patrzymy na zamknięte
drzwi, że nie dostrzegamy tych, które zostały otwarte.” - Helen Keller
"Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, by udało Ci się to osiągnąć" Paulo Coelho
„Każda myśl jest jak ziarnko, jeśli sadzisz chwasty nie licz, że wyrosną fiołki”
Bill Meyer
„Nie martw się porażkami, martw się szansami, które tracisz, gdy nawet nie próbujesz.”
Jack Canfield
„Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Jeśli koncentrujesz się na tym, czego nie masz,
nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo.” - Oprah Winfrey
„Zawsze zastanawiałem się, dlaczego ptaki zostają w tym samym miejscu, skoro mogą latać po całym
świecie. Potem zadałem to samo pytanie sobie.” - Harun Yahya
„Istnieją tylko dwa dni w roku, w których nic nie może być zrobione. Jeden nazywamy "wczoraj", a drugi
"jutro". "Dzisiaj" to właściwy dzień, aby kochać, wierzyć i żyć w pełni.” - Dalai Lama

„Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku”
Laozi
„Ludzie na ogół dają się łatwiej przekonać przez argumenty, na które sami wpadli, niż przez te, które ktoś
im narzucił.” - Blaise Pascal
„Podejmując nowe wyzwania, odkrywamy w sobie umiejętności, których istnienia nigdy nie
podejrzewaliśmy.” - Les Brown
„Różnica między niemożliwym a możliwym, leży w ludzkiej determinacji”.
Thomas Charles Lasorda
„Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu, to postępować według rad, które dajemy innym.”
Harold Taylor
„Przeciwności, z którymi musimy się zmierzyć, często sprawiają, że stajemy się silniejsi. To, co dziś wydaje
się stratą, jutro może okazać się zyskiem”. -Nick Vujicic
„Nic nie jest podawane na tacy - każdy zawsze trafia na jakieś przeszkody po drodze. Kiedy się pojawiają,
zastanów się jak je pokonać, a nie myśl o tym, że to już koniec drogi.” - Michael Jordan
„Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go na bycie kimś, kim nie jesteś.”
Steve Jobs
„Jeśli to, co robisz, nie przybliża Cię do Twojego celu, to Cię od niego oddala”.
Brian Tracy
„Szaleństwo to robienie ciągle tych samych rzeczy w oczekiwaniu różnych rezultatów.”
Albert Einstein
„Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą,
czego chcą”. - Harv Eker
„Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. Zrób, co możesz!”
Artur Ashe
„Śmiałe marzenia mogą się przekształcić w rzeczywistość!”
Napoleon Hill
„Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się urodziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się
po co”. - Mark Twain
„Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy”.
Mae West
„W życiu nie ma rzeczy, których można żałować; są tylko rzeczy, na których można się uczyć”. -Jennifer
Aniston
„Co należy zrobić po upadku? To co robią dzieci: podnieść się”.
Aldous Huxley
„Nie oczekujcie od dnia tego, co mogą dać jedynie lata. Ale nie zapominajcie, że lata składają się z wielu
dni, dlatego postanówcie, że nie zmarnujecie ani jednego”. - J. M. Sailer
„Jeśli nie potrafisz robić wielkich rzeczy, rób małe rzeczy w wielki sposób”.
Napoleon Hill
„Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same.”
Phil Bosmans
„Nie chcę pod koniec życia stwierdzić, że przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć też pełną jego
szerokość”. - Diane Ackerman
„Szanse nigdy nie ulegają zatraceniu. Jeśli Ty ich nie wykorzystasz, wykorzysta je ktoś inny.”
przysłowie chińskie
„Nie bądź jednym z tych, którzy obawiając się niepowodzenia, niczego nie próbują.”
Thomas Metron

„Pokochaj siebie samego, a uzdrowisz swoje życie.”
Louise Hay
„Jeśli możesz o tym marzyć, znaczy, że możesz też to zrobić.”
Brian Tracy
„Drobnostek nie należy lekceważyć, bo są one podstawą doskonałości, a doskonałość nie jest drobnostką.”
- Michał Anioł
„Najlepszy czas na działanie jest TERAZ!”
Mark Fisher
„Nieważne skąd czerpiesz pomysły - ważne dokąd Cię zawiodą.”
Jean-Luc Godard
„Siła nie bierze się z wygrania. Twoje zmagania rozwijają Twoją siłę. Kiedy pokonujesz trudności i
decydujesz się nie poddawać, to jest siła.” Arnold Schwarzenegger
„Człowiek upada i się podnosi. Jedni nazywają to gimnastyką, inni sensem życia”
Sławomir Kuligowski
„Ważne, że żyjesz w zgodzie ze sobą, nikogo nie udajesz i przed niczym nie uciekasz. Kiedy jesteś
świadomie sobą i kochasz ten stan – jesteś szczęśliwy” –Beata Pawlikowska
„Życia nie należy brać zawsze tak śmiertelnie poważnie, inaczej nie jest godne tego, aby je przeżyć”
Licia Troisi
„Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż,
trudno… Pewnie nie na darmo” – Martyna Wojciechowska
„Nie nauczysz się pływać, nie wchodząc do wody”
Bruce Lee
„Celem człowieka jest działanie, a nie myśl, bez względu na to, jak szlachetna by ona nie była”
Bruce Lee
„Musisz sam sobie zaufać, aby mogli zaufać Ci inni”
Pitagoras
„Sukces nie polega na osiąganiu czegoś w przyszłości, lecz na robieniu tego, co kochasz teraz” – Leo
Babauta
Usuń ze swojego słownika słowo „problem” i zastąp słowem „wyzwanie"
Albert Camus
„Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty – małe radości”
Karl Heinrich Waggerl
„Twoje ramiona są akurat takie długie żebyś mógł nimi objąć innych”
Phil Bosmans
„Kto wierzy w obecność dobra w drugim człowieku, rozbudza je w nim”
Jean-Paul Sartre
„Dawać to nie znaczy tracić”
Antoine de Saint-Exupéry
„Dzień bez uśmiechu to dzień spisany na straty”
Phil Bosmans
„Bądź taki, abyś nie musiał czerwienić się przed samym sobą”
Victor Hugo
„Szczęście należy sobie wypracować, a nie wymarzyć”
Elżbieta Grabosz
„Zachowuj się tak, jakbyś już był szczęśliwy, a zobaczysz, że faktycznie będziesz szczęśliwy”
Dale Carnegie

„Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł
podarować” – Dale Carnegie
„Szczęście jest motylem: próbuj je złapać, a odleci. Usiądź w spokoju, a ono spocznie na twoim ramieniu”
Anthony de Mello
„Jutro to najbardziej zajęty dzień roku”
przysłowie hiszpańskie
„Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają
się” – John Quincy Adams
„Nie daj sobie wmówić, że czegoś nie potrafisz”
Chris Gardner
„Jest tylko jedna droga do szczęścia – przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu”
Epiktet
„Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają”
Steve Jobs
„Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby dać je swoim dzieciom”
Madeleine Delber

