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CYTATÓW

Żie oglądaj zegara...
Rób to, co on robi...

Idŵ dalej...

Saă Le¥ensoĄ

Sukces jest sumą małych 
wysiłków, powtarzanych dzień 

po dniu. 
RobeĢİ CollieĢ

Żie pozwól, aby to, czego nie 
moŷesz zrobić, wpłynęło na to, co 

moŷesz zrobić.

Zbyt wielu z nas nie ŷyje  
naszymi marzeniami, poniewaŷ 

ŷyje naszymi lękami. 

LeĨ Bro¦Ą

JohĄ WoodeĄTwój umysł jest potęŷną 
rzeczą. Kiedy wypełnisz go 

pozytywnymi myślami, 
Twoje ŷycie zacznie się 

zmieniać.

NieznanŊ

Ŷycie to 10% tego, co Ci 
się przydarza, a 90%, 
tego, jak reagujesz na 

to. 

CharleĨ R. S¦indolü

StepheĄ Co¥eŊ

BriaĄ TracŊ

DumbledorÓ, œ "HarrŊ'egČ 
Potter¹ è KomnatŊ TajemniÉ"

Ziß ZiglaĢ

Kiedy pojawiają się 
przeszkody, zmieniasz 

kierunek, aby osiągnąć swój 
cel, nie zmieniasz swojej 
decyzji, aby tam dotrzeć. 

Żie zmieniaj swojego 
marzenia tylko po to, by 

dopasować się do 
rzeczywistości, ulepsz 
swoje przekonanie, aby 
pasowało do Twojego 

przeznaczenia.
NieznanŊ

HeleĄ KelleĢ

Kiedy jedne drzwi do szczęścia 
się zamykają, drugie się 

otwierają...ale często patrzymy 
tak długo na zamknięte drzwi, 

ŷe nie widzimy tych, które 
właśnie się dla nas otworzyły.

NieznanŊ

ThomaĨ EdisoĄ

Większość ludzi traci szansę, 
poniewaŷ jest ubrana ona w 
kombinezon i wygląda jak 

praca.

Wszystko, czego 
kiedykolwiek pragnąłeś, 
jest po drugiej stronie 

lęku.
 

 GeorgÓ AddaiĢ

Marù T¦aiĄ

Dwa najwaŷniejsze dni w 
Twoim ŷyciu to dzień, w 
którym się urodziłeś i 

dzień, w którym dowiesz 
się, dlaczego. 

Jeśli nadal będziemy robić 
to, co robimy, będziemy 
nadal dostawać to, co 

otrzymujemy.

NieznanŊ

RoŊ T. Bennetİ

Wierz w siebie. Jesteś 
odwaŷniejszy, niŷ myślisz, 

bardziej utalentowany niŷ Ci 
się wydaje i zdolny do czegoś 
więcej, niŷ sobie wyobraŷasz. 

Żie wstydŵ się swoich 
poraŷek, wyciągaj z nich 

wnioski i próbuj od 
nowa. 

RicharÏ BransoĄ

ChriĨ GardneĢ œ "W pogodnè z¹ szczęścieă"

Jeśli masz marzenie, musisz je 
chronić. Ludzie nie potrafią sami 
czegoś zrobić, więc mówią, ŷe 
Ty teŷ nie moŷesz. Jeśli czegoś 
chcesz, to zdobądŵ to. Kropka. 

INSPIRUJĄCYCH

Kluczem do sukcesu jest 
skupienie naszego świadomego 

umysłu na rzeczach, których 
pragniemy, a nie na rzeczach, 

których się boimy.
To nasze wybory 

ukazują, kim naprawdę 
jesteśmy...o wiele 
bardziej niŷ nasze 

zdolności.

Żie jestem wytworem moich 
okoliczności. Jestem 

produktem moich decyzji. 

To nie to, kim jesteś, Cię 
powstrzymuje, ale to, 
kim myślisz, ŷe nie 

jesteś.

www.swiatwkawalkach.pl


