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Aby marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć

Bądź gotów do zmian, spróbuj czegoś nowego, 
bądź otwarty na nowe możliwości, które wtedy z pewnością się pojawią

Bądź wdzięczny za wielkie rzeczy ale i za drobiazgi

Bez względu na to, jak się czujesz, nie unikaj ludzi

Biegnę z tymi, którzy biegną, idę z tymi, którzy idą, 
ale nie stoję z tymi, którzy stoją

Błąd, który uczy pokory jest lepszy niż sukces, który czyni aroganckim

Bo w życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę,  
lecz by nauczyć się tańczyć w deszczu...

Bogaty jesteś dopiero wtedy, gdy posiadasz coś, 
czego nie można kupić za pieniądze

Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie, dokąd zmierza

Cel zapisany to cel zrealizowany

Co inni ludzie o mnie pomyślą? 
To pytanie zabiło miliony marzeń i niesamowitych pomysłów.

Codziennie poszerzaj swoją strefę komfortu

Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem, wszyscy mają do tyle samo. 
Niestety tylko niewielu wie, jak z niego korzystać.

Czas leczy prawie wszystkie rany, pozwól mu działać

Czas nigdy nie leczył ran, on przyzwyczajał do bólu

Czas zacząć żyć życiem, o którym marzysz

Czasami los pozwala komuś uciąć gałąź, do której jesteśmy silnie przywiązani, 
byśmy mogli sobie uświadomić, że posiadamy skrzydła

Czasami musisz przejść przez prawdziwe piekło, żeby odnaleźć swoje niebo

Czasami w jednej sekundzie może zmienić się nasze życie

Czasem jedna sekunda może zmienić wszystko. Czasem jedno serce może 
pokonać zło. Czasem jedna myśl może doprowadzić do rozwiązania trudnego 
problemu. Czasem jeden uśmiech może zacząć przyjaźń. Czasem jedno słowo 
może skończyć kłótnię. Czasem jedna osoba może zmienić całe twoje życie.

Czekaj na szczęście, ale nie zapomnij otworzyć mu drzwi

Człowiek ma w życiu albo wymówki albo wyniki. Co wybierasz?

Człowiek upada i się podnosi. Jedni nazywają to gimnastyką, inni sensem życia.

Do łóżka zawsze zabieraj dobrą książkę albo kogoś kto taką przeczytał

Dobre decyzje biorą się z doświadczenia, 
a doświadczenie bierze się ze złych decyzji

Doceniaj przyrodę, która Cię otacza

Dokładnie określaj cele, a potem je realizuj

Doświadczamy w życiu tylko takich problemów, 
które jesteśmy w stanie udźwignąć i pokonać

Dowiedz się, czego w życiu chcesz, kiedy tego chcesz, 
dlaczego tego chcesz i jak zamierzasz to uzyskać

Działaj tak, jakby porażka była niemożliwa a sukces pewny

Działaj teraz! Czasem później oznacza nigdy.

Dziecko nie słucha Twoich rad, ono podąża za Twoim przykładem

Gdy nadejdzie czas na podążanie za tym, co naprawdę kochasz w życiu, 
nie bój się temu całkowicie poświęcić

Gdy sypią ci piach w oczy, pamiętaj, że wiatry bywają zmienne

Gdy upadniesz, zrób to co robiłeś będąc dzieckiem - wstań i biegnij dalej

Głupia kobieta próbuje wychować mężczyznę. Wykształcona próbuje 
go czegoś nauczyć. Mądra robi coś niemożliwego - zostawia go w spokoju.

Jednym z największych wyzwań w życiu jest bycie sobą w świecie, 
który chce, abyś był jak reszta
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Im mniej inni wiedzą o twoim życiu, tym lepiej się ono układa

Im trudniejsza walka, tym wspanialsze zwycięstwo

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady a nie, że kończy się świat. 
Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz a nie, że nie można 
na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy 
będą zadowoleni a nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, 
to znaczy, że poniesiesz porażkę a nie, że jesteś porażką.

Jesteś bardo wiele wart jeśli walczysz ze swoimi słabościami

Jest tylko jeden sposób, aby osiągnąć sukces praktycznie we wszystkim. 
Dać z siebie wszytko

Jeśli chcesz osiągnąć coś wielkiego, przestań pytać o zgodę

Jeśli chcesz poznać człowieka, nie słuchaj tego, co mówią o nim inni, 
lecz posłuchaj, co on mówi o innych

Jeśli coś nie daje ci zasnąć i ciągle o tym myślisz, to znaczy, 
że to coś wyjątkowego i czas za tym podążać

Jeśli jedna osoba coś potrafi, każdy może się tego nauczyć

Jeśli jest ci ciężko, to znaczy, że idziesz w dobrą stronę

Jeśli jesteś sobą, nie masz konkurencji

Jeśli ktoś Ci zarzuci, że Twoja praca nie jest profesjonalna, odpowiedz, 
że Arkę Noego zbudowali amatorzy a Titanica profesjonaliści

Jeśli masz dość czasu, by się skarżyć i marudzić, to znaczy, 
że masz go również wystarczająco, by wszystko zmienić

Jeśli musisz ukrywać przed światem swój związek, to znaczy, 
że powinieneś go zakończyć

Jeśli myślisz, że nie możesz nic zmienić, zmień myślenie

Jeżeli pracujesz dla kogoś, zawsze dorabiasz kogoś. Jeśli pracujesz dla siebie, 
dorabiasz siebie.

Jeśli nie wiesz, czego chcesz, to masz to, czego nie chcesz

Jeśli myślisz o sukcesie - odniesiesz go, jeśli ciągle boisz się porażek, 
nie ominą Cię one

Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się

Jeśli walczymy, możemy przegrać. Jeśli nie walczymy, już jesteśmy przegrani.

Jeżeli drzwi się nie otworzyły, to znaczy, że to nie były Twoje drzwi

Jeżeli nic nie robisz, nie oczekuj efektów

Każdego ranka masz nową szansę na rozpoczęcie życia o jakim marzysz. 
Uśmiechnij się i dobrze ją wykorzystaj.

Każdy z nas ma swoją drogę w życiu. Inni mogą iść razem z Tobą, 
ale nikt nie może jej przejść za Ciebie.

Każdy popełnia błędy, ale nie każdy musi za nie płacić do końca życia. 
Dobrzy ludzie też dokonują złych wyborów, ale to nie znaczy, że są źli, 
tylko że są ludźmi.

Każdy z nas przeszedł przez coś, co go cholernie zmieniło. 
Ale jeden popełniony błąd nie przesądza o Tobie. Jeśli wyciągnąłeś 
z niego wnioski i coś zmieniłeś, jesteś na wygranej pozycji. 
Bolesne doświadczenia pomagają nam dorosnąć.

Kiedy zaczynasz mieć wyjebane, to automatycznie wszystko idzie lepiej

Kręte drogi często prowadzą do najpiękniejszych miejsc

Kto chce - szuka sposobu, kto nie chce - szuka wymówki

Kto myśli o problemach - ma problemy. 
Kto myśli o rozwiązaniach - ma rozwiązania.

Kto zważa na każdą chmurkę, ten nigdy nie wybierze się w podróż

Lepiej być niedoskonałą wersją samego siebie niż idealną kopią kogoś innego

Lepiej jest się przygotować na okazję i jej nie mieć niż mieć okazję 
i nie być na nią przygotowanym

Los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz albo to nie jest twój problem.
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Lepiej być samotnym lwem niż otaczać się baranami 

Ludzie sukcesu działają pomimo lęku. Ludzi przeciętnych powstrzymuje lęk.

Małe kroki, które robisz do przodu są lepsze, niż te duże, które tylko planujesz

Ludzie, którzy nie mają za co przepraszać, przepraszają za wszystko, 
a ci, którzy powinni za wszystko przepraszać, nigdy tego nie robią

Ludzie dzielą się na dwa typy. Na tych, którzy wspinają się na góry oraz tych, 
którzy siedzą w cieniu gór i krytykują wspinających się.

Marzenia pokonują każdą odległość, a wytrwałość zdobędzie każdą górę

Miej odwagę by podjąć decyzję, siłę by w niej wytrwać i cierpliwość, 
by doczekać efektów

Miej odwagę podążać za sercem i intuicją. 
One już wiedzą, kim naprawdę chcesz się stać.

Moja szansa na powodzenie rośnie z każdą próbą

Możesz mieć wszystko czego zapragniesz, 
jeśli pozbędziesz się przekonania, że nie możesz tego mieć

Możesz siedzieć i płakać albo wstać i powiedzieć sobie, 
że dasz radę i zacząć działać

Musisz przejść przez te trudne dni, żeby dojść do tych szczęśliwych

Myśl o tym, że jesteś bogaty - to działa jak samospełniająca się przepowiednia

Myślący odważnie jest skazany na samotność. Myśli wszak inaczej niż tłum.

Na czymkolwiek się skoncentrujesz, będziesz to miał

Na koniec zawsze wszystko dobrze się kończy. 
Jeśli nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie koniec.

Na początku będą pytać - po co to robisz? Potem będą pytać - jak to zrobiłeś?

Na strachu człowiek może zbudować jedynie mury obronne

Najlepszym nauczycielem życia jest doświadczenie. 
Kosztuje drogo, ale dobrze tłumaczy.

Najładniej uśmiechają się ci, którzy najbardziej cierpią. Najpiękniejsze oczy 
mają ci, którzy najwięcej płaczą. Najlepiej słuchają ci, których nikt nie słucha. 
Najwięcej marzą ci, którzy najwięcej stracili. Najlepiej przytulają się ci, 
którzy za kimś tęsknią.

Największą wartością na świecie jest miłość

Największe ograniczenia, jakim człowiek podlega, tkwią w jego własnym umyśle

Największym błędem, jaki człowiek może popełnić, 
jest strach przed popełnieniem błędu

Nauczmy się cieszyć tym, co każdy dzień przynosi, 
a los nam potajemnie sam da to, o co serce prosi

Nawet w najgorszych chwilach nie zapominaj, że życie jest unikalnym darem

Negatywny umysł nigdy nie zbuduje pozytywnego życia

Nic co warte posiadania, nie da się zdobyć bez ryzyka
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Nic nie jest bardziej kosztowne niż przegapiona okazja

Nie bądź dla siebie zbyt surowy, śmiej się z własnych błędów czy porażek

Nie bój się być ekscentrycznym człowiekiem

Nie bój się chwil załamania. 
Każdy od czasu do czasu potrzebuje poukładać swoje myśli.

Nie gromadź na zapas czy na specjalne okazje, ale dziel się tym, co możesz. 
Te okazje najczęściej nigdy nie nadchodzą.

Nie jest najważniejsze byś był lepszy od innych. 
Najważniejsze byś był lepszy od siebie samego z dnia wczorajszego.

Nie każdy spór trzeba wygrać. Czasem tylko świadomość posiadania racji 
powinna wystarczyć, nawet jeśli otoczenie tego nie dostrzega.

Nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne

Nie ma przypadkowych spotkań w Twoim życiu. 
Każdy napotkany człowiek jest albo lekcją albo sprawdzianem albo prezentem.

Nie ma znaczenia, czy aktualna sytuacja jest dobra czy zła, 
bo i tak ulegnie zmianie.

Nie marz o sukcesie, tylko ciężko na niego pracuj

Nie może Ci się wydawać, musisz być PRZEKONANY!

Nie możesz uczynić dni dłuższymi, więc postaraj się uczynić je lepszymi

Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często

Nie nauczysz się pływać nie wchodząc do wody

Nie obawiaj się porażki tak bardzo, że przestaniesz próbować nowych rzeczy

Nie patrz w przeszłość - tam już byłeś i wszystko widziałeś. 
Idź naprzód, tam będzie ciekawiej.

Nie przestrzegaj zasad narzuconych z zewnątrz. Żadna narzucona reguła 
nie może być słuszna, ponieważ zasady tworzone są przez ludzi, 
którzy chcą Tobą kierować.

Nie porównuj swojego życia z cudzym, bo nigdy nie wiadomo, 
z czym tak naprawdę zmaga się drugi człowiek. 

Nie robiąc nic unikasz porażki a wraz z nią sukcesu

Nie sztuką jest przejść przez życie, gdy wszystko sprzyja. 
Sztuką jest iść przed siebie i nie ugiąć się, nawet jeśli ciągle jest pod wiatr.

Nie ważne jak mocno boli, gdy upadasz. Ważne jak silny jesteś, gdy się podnosisz.

Nie wierz w to co mówią o Tobie ludzie, wierz w to co sam o sobie sądzisz

Nie wyznaczaj sobie zbyt małych celów. 
Dostajesz zawsze dokładnie tyle, ile oczekujesz.

Nie zazdrość innym, że mają „z górki”, bo nie wiesz, ile razy wcześniej 
musieli się wspinać. Nie zazdrość innym ich drogi, 
bo każdy z nas ma swoją własną do przejścia.

Niech myślenie o sukcesie stanie się Twoją pasją. 
Z czasem przerodzi się w Idee Fixe

Niektórzy nie mogą sobie pozwolić na upadek bo wiedzą, że nikt ich nie podniesie

Nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo. 
Daj takie swoim dzieciom, a przeżyjesz je ponownie.

Nigdy nie mów, że to koniec, dopóki żyjesz

Nigdy nie narzekaj, że masz w życiu pod górę, jeśli zdecydowałeś iść na szczyt

Nigdy nie ograniczaj swojej wyobraźni

Nigdy nie zabieraj człowiekowi wszystkiego co ma, 
bo wtedy nie będzie miał nic do stracenia i będzie zdolny do wszystkiego

Nikt oprócz Ciebie nie jest odpowiedzialny za Twoje szczęście

Odnieść sukces wcale nie jest trudniej niż ponieść porażkę

Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, 
lecz na uznaniu, że coś jest ważniejsze niż lęk

Osoba, która czuje się doceniana, zawsze zrobi więcej, niż się od niej oczekuje
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Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, 
nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi

Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, 
okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać

Otaczaj się ludźmi, którzy będą ciągnąć Cię w górę a nie w dół

Padłem. Nikt nie podał mi ręki. Sam wstanę... Silniejszy!

Pamiętaj o tym, że energia podąża za twoimi myślami. Jeśli pozwalasz sobie 
na smutek, potęgujesz go i zapraszasz nieszczęście. 
Jeśli pielęgnujesz pozytywne myślenie, to szczęście jest przy tobie.

Pamiętaj, ludzie oceniają cię poprzez Twoje czyny a nie intencje

Pamiętaj, że nie ma granic. Horyzont przesuwa się za każdym razem, 
dojdziesz do tego, co zdawało się być kresem.

Pamiętajmy, że życie jest krótkie. Więc łam zasady, wybaczaj szybko, 
całuj powoli, kochaj szczerze, śmiej się bez opamiętania nigdy nie żałuj niczego, 
co wywołało uśmiech na twojej twarzy. I nigdy, przenigdy nie pozwól się 
przekonać, że na coś jesteś już za stary!

Pesymista narzeka na wiatr. Optymista myśli, że uda mu się go zmienić. 
Przywódca ustawia żagle.

Pewnego dnia będziesz ekstremalnie wdzięczny, 
że niektóre rzeczy nie wyszły Ci tak, jak chciałeś

Płacz z innymi ludźmi gdy oni płaczą, bo nie ma dla nich lepszego pocieszenia

Porażki utorują Ci drogę do zwycięstwa

Pozbądź się ze swojego otoczenia wszystkiego, 
co nie jest pożyteczne, pięknie ani zabawne

Pozwól sobie na płacz w obecności swoich dzieci, 
będą bardziej szanowały Twoje uczucia

Praca nie jest najważniejsza, nie zajmie się Tobą podczas choroby. 
Zrobią to przyjaciele i rodzina, więc dbaj o nich.

Przeciętni ludzie mają zachcianki i nadzieje, pewni siebie ludzie mają cele i plany

Przed najważniejszymi skrzyżowaniami naszego życia 
nie ma żadnych znaków ostrzegawczych

Przegrani to ci, którzy upadli i zrezygnowali. Każdy zwycięzca miał 
do czynienia z porażką. Przegrany jak i zwycięzca - obaj upadli. 
Jednak to zwycięzca powstaje i próbuje ponownie.

Przestań czekać na piątek, wakacje, na kogoś, kto zakocha się w tobie, 
na życie... Szczęście osiąga się, kiedy przestaje się czekać 
i zaczyna korzystać z chwili obecnej.

Przestań myśleć o tym, czy ludzie będą się z Tobą zgadzać, bo nie będą. 
Większość z nich chce być przeciętna nie dlatego, że nie mogą osiągnąć 
tego co Ty, lecz dlatego, że boją się tego co inni o nich pomyślą

Przestań wątpić, zacznij wierzyć!

Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w swoje marzenia

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro

Przywiązuj wagę do pożegnań, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ono ostatnie

Ptak siedzący na drzewie nigdy nie boi się, że gałąź się złamie, 
bo on nie wierzy w gałąź tylko we własne skrzydła

Regularnie spłacaj długi, bo pieniądz zacznie Tobą rządzić

Rób to, co jest właściwe, a nie to, co jest łatwe

Rób w życiu tyle, ile możesz, nawet jeśli nie odkryjesz jego sensu

Silny człowiek nigdy nie ma za sobą łatwej przeszłości

Spraw, aby każdy kolejny dzień był lepszy od poprzedniego

Spytano parę staruszków, jak udało im się wytrzymać ze sobą 50 lat. 
Odpowiedzieli: „urodziliśmy się w czasach, kiedy jak coś się psuło, 
to się to naprawiało, a nie wyrzucało do kosza”.

Starzenie się to lepsza alternatywa niż śmierć za młodu

Sukces rodzi się najpierw w umyśle, 
potem podświadomość sama przekształca to w rzeczywistość
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Stojąc w kolejce zastanów się czy warto czekać 

Sukces to zdolność do przeżywania życia tak, jak się chce

Swoją drogę musisz przejść sam. Nawet jeśli w trakcie ktoś do Ciebie dołączy, 
to nie zapominaj, że to tylko Twoja droga.

Szanse nigdy nie ulegają zatraceniu. 
Jeśli ty ich nie wykorzystasz, zrobi to ktoś inny.

Szczęście nie zależy od okoliczności, w jakich się znajdujemy, 
ale od podejścia, które posiadamy

Szczęście to nie miejsce, do którego się zmierza, 
tylko sposób, w jaki podróżujesz

Szczęśliwi ludzie skupiają się na tym, co mają, 
nieszczęśliwi - na tym, czego im brak

Szlachetny człowiek wymaga od siebie, prostak od innych

Ten, kto głosi prawdę, nie ma przyjaciół

To co nie smakuje Tobie, dla innych może być rajem dla podniebienia

To Ty decydujesz, jak wpływa na Ciebie to, co myślą inni

To Ty wybierasz, jak się czujesz w danej chwili

To, co myślą o Tobie inni, nie powinno Cię nigdy martwić

To, co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kochamy i doceniamy

Trudne doświadczenia nie zabijają, ale czynią człowieka silniejszym

Trudne drogi często prowadzą do pięknych miejsc

Trzymaj się z daleka od negatywnych ludzi, o mają problem na każde rozwiązanie

Twoje dzieci mają tylko jedną przyszłość. 
Pomóż im ją dobrze przeżyć, ale nie układaj za nich planu na życie.

Twój umysł jest potężny. Wypełnij go pozytywnymi myślami, 
a Twoje życie zacznie się pozytywnie zmieniać.

Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów, 
by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia

Ty też możesz odnieść w życiu sukces. 
A wszystko to, co się do tej pory wydarzyło, było tylko przygotowaniem.

Tylko rezygnacja jest przegraną, wszystko inne to krok naprzód

Unikając trudnych sytuacji nie będziesz wzrastać. 
Musisz przyjąć wyzwanie i się zaangażować.

Uśmiechnij się! Twoi wrogowie tego nie znoszą.

Uwierz w siebie, a zmienisz świat

W razie wątpliwości nie rezygnuj, ale wytrwale dąż do celu

W życiu nic nie jest pewne, wszystko może się zmienić w mgnieniu oka

Ważna jest motywacja
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W życiu powinno być tak, że jak w mieszkaniu przepali się żarówka, 
to wymienia się żarówkę, a nie burzy cały dom

Ważne jest, by nigdy nie przestawać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny.

Wczoraj śmiali się z moim marzeń. 
Dzisiaj patrzą, jak zmieniam je w rzeczywistość.

Wierz w cuda, zdarzają się częściej niż myślisz

Wierz w to, że najlepsze jest jeszcze przed Tobą

Większość cytatów rozumiemy w 100% dopiero wtedy, 
gdy życie pokaże nam ich znaczenie

Większość ludzi nie prowadzi swojego życia. Oni je tylko akceptują.

Wilki nie przejmują się tym, co o nich sądzą barany

Wszystko ma swój czas. Jeśli coś nie przytrafia Ci się teraz, 
to znaczy, że planowane jest dla Ciebie coś o wiele lepszego.

Wydarzenia w naszym życiu nie są przypadkowe, a każdy człowiek pojawia się 
w nim właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy lekcji, którą ze sobą niesie.

Wysokie oczekiwania są kluczem do wszystkiego

Za rok będziesz żałował, że nie zacząłeś dzisiaj

Zacznij kiedy inni szukają wymówek. Ćwicz, kiedy inni wciąż marzą. 
Nie poddawać się, kiedy inni rezygnują. Bo to świadczy o Twoim charakterze.

Zajmij się tym co lubisz robić, wtedy nie będziesz musiał się zmuszać

Zawsze silniejszy jest ten, kto się uśmiecha, a nie ten, kto się wścieka

Zazdrość jest stratą czasu

Zdarza się, że ludzie wokół nas nie rozumieją drogi, którą idziemy. 
Nie muszą jej rozumieć, bo to nie jest ich droga.

Zrób dzisiaj coś, za co będziesz sobie wdzięczny w przyszłości

Zrób to, co chcesz zrobić, czas i tak upłynie

Złoszczenie się na kogoś jest jak picie trucizny w oczekiwaniu, 
że ta druga osoba umrze

Zrezygnować z marzeń ze strachu przed porażką, 
to jak popełnić samobójstwo ze strachu przed śmiercią

Źródłem każdego działania jest myśl

Życie chce się wydarzać. Życia nie da się powstrzymać. Za każdym razem, 
kiedy staramy się powstrzymać lub zakłócać jego fundamentalną potrzebę 
ekspresji, wpadamy w tarapaty.

Życie jest niesprawiedliwe, co nie oznacza, że nie jest dobre

Życie jest zbyt krótkie, nie marnuj go na nienawiść

Życie łamie najsilniejszych rzucając ich na kolana, żeby udowodnić, 
że mogą wstać. Słabych nie rusza, bo oni i tak spędzają życie na kolanach.

Życie ma wiele rozdziałów. Jeden zły rozdział nie oznacza końca książki.

Życie to podróż, nie dom

Żyj dziś, bo wczoraj już nie wróci, a jutro może nie nadejść

Żyj tym, co jest teraz, a nie tym, co było

Pasja, pasja, trzeba mieć pasję! Przetrwa ten, kto stworzył swój świat!
A. Domosławski

Najbardziej wartościową rzeczą, jaką możesz zrobić, to pomylić się. 
Niczego się nie nauczysz będąc doskonałym.

Adam Osborne

Ważniejsze jest nie zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa
Ajschylos

Najlepszy sposób, by przewidzieć przyszłość, to tworzyć ją
Alan Kay

Prawdziwa podróż wymaga maksimum niezaplanowanego wałęsania, gdyż nie 
ma innego sposobu na odkrywanie niespodzianek i cudów.

Alan Watts



16 17

Koniec końców to nie o liczbę lat chodzi w życiu, tylko o ilość życia w tych latach
Abraham Lincoln

Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak myślą, że są
Abraham Lincoln 

Usuń ze swojego słownika słowo problem i zastąp słowem wyzwanie. 
Życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.

Albert Camus

Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi
Albert Camus

Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, 
przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi

Albert Einstein

Jeśli chcesz mieć szczęśliwe życie, skup się na swoich celach 
a nie na tym, czego oczekują od Ciebie ludzie

Albert Einstein

Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia
Albert Einstein

Ten kto idzie za tłumem, nie dojdzie dalej niż tłum. 
Ten, kto idzie sam, dojdzie w miejsca, do których nikt jeszcze nie dotarł.

Albert Einstein

Wybitne umysły są zawsze gwałtownie atakowane przez miernoty, 
którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania 
panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne 
i uczciwe głoszenie własnych poglądów.

Albert Einstein

Życie jest jak jazda na rowerze. 
Żeby utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu.

Albert Einstein

Tylko głupcy oczekują innych rezultatów robiąc wciąż te same rzeczy
Albert Einstein

Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. 
Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem.

Albert Einstein

Prawdą jest to, co wytrzyma próbę doświadczenia
Albert Einstein

Wszystko jest energią. Dostrój się do częstotliwości tego, czego pragniesz, 
a w nieunikniony sposób stanie się to twoją rzeczywistością. 
To nie filozofia, to fizyka.

Albert Einstein

Sukces nie jest kluczem do szczęścia, ale szczęście jest kluczem do sukcesu
Albert Schweitzer

Życie jest fascynujące, trzeba tylko na nie spojrzeć przez właściwe okulary
Aleksander Dumas

Ludzie, którzy nie uczą się na błędach z przeszłości, 
są skazani na ich powtarzanie

Alexander Elder

Jeśli człowiek nie ryzykuje, to nic w jego życiu się nie zmienia
Alexandra Bracken

Zrób jedną rzecz, której wydaje ci się, że nie możesz zrobić. 
Ponieś klęskę. Spróbuj znowu. Za drugim razem zrób to lepiej. 
Upadków nie doświadczają tylko ci, którzy nie chcą ryzykować. 
Ta chwila należy do ciebie. Przejmij nad nią kontrolę.

Alexandra Potter

Ludzie genialni są podziwiani, bogatym się zazdrości, potężni budzą strach, 
ale tylko ludziom z charakterem można zaufać

Alfred Adle

Ludzka egzystencja to całe pasmo porażek i potknięć, 
ale żeby upaść, trzeba najpierw stać. Dla tych chwil w pionie 
warto ponieść ryzyko nawet najboleśniejszego z upadków.

Alice Hill

Jednostki, które odniosły największy sukces, to ci, 
którzy w skrytości własnych myśli wierzą we własną wyższość, 
a tym samym zasługiwanie na majątek i ogromną władzę.

Andrew Carnegie

O naszym szczęściu nie decyduje to, co nam się przydarza, 
ale to, jak na to reagujemy

Andrew Matthews
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Szczęście jest decyzją, nie punktem na mapie
Andrew Matthews

Dwa podobne słowa: „tato” i „tatusiu”. Ale gdy słyszę to pierwsze, to jestem 
po prostu rodzicem. Gdy słyszę to drugie, czuję, że jestem najważniejszym 
człowiekiem w życiu mojej córki. Delektuję się każdą taką chwilą, bo wiem, 
że te kiedyś się skończą i za kilka lat będę słyszał wyłącznie „tato”.

Andrzej Kidaj

Inni ludzie mogą mieć wpływ na moje szczęście, 
ale na moje nieszczęście wpływ mam tylko ja sam

Andrzej Kidaj

Jak smakuje porażka? Nie wiem. Nigdy nie próbowałem.
Andrzej Kidaj

Kasa nie jest sukcesem sama w sobie. To tylko jeden z jego mierników, 
tak samo jak temperatura jest jednym z mierników zdrowia. 
Odnieś sukces, a pieniądze same do Ciebie przyjdą.

Andrzej Kidaj

Kiedyś lęk przed czymś nowym i nieznanym paraliżował mnie. Teraz motywuje 
do działania.

Andrzej Kidaj

Nieprawda, że odważnym szczęście sprzyja. Ono sprzyja zdeterminowanym, 
żeby działać. Nie każdy, który coś robi, jest odważny. Ale motywacja 
jest silniejsza od strachu. I dlatego tacy ludzie wygrywają.

Andrzej Kidaj

Porażka to poddanie się. Wszystko inne to chwilowe niepowodzenia 
lub przejściowe trudności.

Andrzej Kidaj

Zatrzymaj się na chwilę i sprawdź, czy drabina, 
po której się wspinasz, stoi przy właściwej ścianie

Andrzej Kidaj

Życie jest jak gra w papier-kamień-nożyce. Nie ma sytuacji bezwzględnie 
doskonałych i bezwzględnie beznadziejnych. Zawsze, ale to zawsze 
znajdzie się na nie jakiś sposób.

Andrzej Kidaj

Życie jest jak gra w pokera, ale często bez znajomości nawet własnych kart
Andrzej Kidaj

Kiedy nie można dodać dni do swojego życia, trzeba dodać życia swoim dniom
Anne-Dauphine Julliand

Ci, którzy wciąż zastanawiają się, zanim uczynią jeden krok, 
spędzają życie stojąc na jednej nodze

Anthony de Mello

Któregoś dnia zrozumiesz, że szukasz tego, co już posiadasz
Anthony de Mello

Cele są jak magnes, przyciągają rzeczy potrzebne do ich realizowania
Anthony Robbins

Gdy coś wydaje się niemożliwe, 
jesteś zazwyczaj tylko kilka milimetrów od osiągnięcia celu

Anthony Robbins

Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się od decyzji czy spróbować
Anthony Robbins
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To te wszystkie małe decyzje tworzą Twoje przeznaczenie
Anthony Robbins

Porażka nie jest przeciwieństwem sukcesu, jest jego częścią
Arianna Huffington

Słabych żałują wszyscy, ale na zazdrość trzeba sobie zapracować
Arnold Schwarzenneger

Być gotowym to wiele, umieć czekać to więcej, 
wykorzystać właściwy moment to wszystko

Arthur Schnitzler

Mądrzy nie tyle szukają samotności, 
ile unikają tworzonego przez głupców zgiełku

Arthur Schopenhauer

Jest tylko jeden sposób na uniknięcie krytyki: 
nic nie robić, nic nie mówić i być nikim

Arystoteles

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. 
Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem.

Arystoteles

Na arenie ludzkiego życia zaszczyty i nagrody przypadają w udziale tym, 
którzy okazują swoje zalety poprzez swoje czyny

Arystoteles

Po pierwsze, miej zdefiniowany, jasno określony cel (ideał, zadanie). 
Po drugie, zdobądź potrzebne zasoby by do niego dojść: wiedzę, pieniądze, 
materiały, metody. Po trzecie, skieruj wszystkie te zasoby na osiągnięcie celu.

Arystoteles

Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni, 
jest ona na końcu Twojego ramienia

Audrey Hepburn

Sekretem sukcesu w życiu jest bycie gotowym na wykorzystanie okazji, 
gdy ta się pojawia

Benjamin Disraeli

Sekret sukcesu to niezmienność w podążaniu do celu
Benjamin Franklin

Ten, kto ma cierpliwość, może mieć to, co zechce
Benjamin Franklin

Nie znam klucza do sukcesu, ale kluczem do klęski 
jest próba zadowolenia wszystkich

Bill Cosby

Jeśli nie kochasz tego, co robisz, to masz dwa wyjścia: 
zmień to, co robisz, albo zmień to, co kochasz

Billy Cox

Musisz mieć marzenia po to, aby móc rano wstawać
Billy Wilder

Człowiek stworzony jest na to, by szukać prawny, a nie by ją posiadać
Blaise Pascal

Początkowo możesz się obawiać podjęcia ryzyka. 
Jednak nigdy nie usłyszysz ani nie przeczytasz o człowieku sukcesu, 
który dążąc do realizacji swoich zamierzeń, nie musiał go podejmować.

Bob Proctor

Sukces oznacza, że masz rzeczy, których pragniesz. 
Szczęście oznacza, że cieszysz się z tego, co masz.

Bodo Schafer

Najniebezpieczniejszy jest człowiek ze słabą głową, małym sercem i wielką pychą
Bolesław Prus

Człowiek, który podjął decyzję, by zwyciężyć, nigdy nie powie NIEMOŻLIWE
Bonaparte

Istnieje tyle sposobów dojścia do miliona, że jest to prawie niemożliwe, 
by nie osiągnąć tego celu, jeśli myślisz o nim naprawdę poważnie.

Brian Tracy

Jeśli będziesz wytrwały w zdobyciu majątku, w końcu Ci się powiedzie
Brian Tracy

Skupiaj się na tym, czego chcesz, a nie na tym, czego nie chcesz
Brian Tracy

Liczy się nie to, co Ci się przydarza, ale to, jak na to reagujesz
Brian Tracy
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Nigdy nie rób ani nie unikaj zrobienia czegoś tylko dlatego, że martwisz się, 
co pomyślą o Tobie inni ludzie. W rzeczywistości nikt nie zwróci na to uwagi.

Brian Tracy

Samodyscyplina to zdolność robienia tego, co trzeba i kiedy trzeba, 
bez względu na to, czy nam się chce czy nie.

Brian Tracy

Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, 
czego pragniemy, a nie na tym, czego się boimy

Brian Tracy

Umiejętność zdyscyplinowania się, by zrezygnować z natychmiastowej 
satysfakcji w zamian za większą nagrodę w dłuższej perspektywie 
jest nieodzownym warunkiem sukcesu.

Brian Tracy

Wymówek szukają nieudacznicy, postępów dokonują zwycięzcy
Brian Tracy

Jak będziesz spędzał zbyt wiele czasu myśląc nad czymś, nigdy tego nie zrobisz. 
Zrób przynajmniej jeden krok dziennie w kierunku swojego celu.

Bruce Lee

Porażka jest wyłącznie stanem umysłu. Nikt nie zostaje naprawdę pokonany, 
dopóki nie zaakceptuje swojej porażki jako stan rzeczywisty.

Bruce Lee

Wiedza zapewni Ci potęgę a charakter uznanie
Bruce Lee

Błędy stają się grzechami tylko wtedy, gdy się do nich nie przyznajemy
Buckminater Fuller

Bez względu na to, jak trudną ma się za sobą przeszłość, 
zawsze można zacząć od nowa w dniu dzisiejszym

Budda

W konfrontacji strumienia ze skałą strumień zawsze wygrywa. 
Nie przez swoją siłę ale przez wytrwałość

Budda

Wszystko na świecie działa dla ciebie, nie przeciw tobie
Carlos Xuma

Trudności często przygotowują zupełnie zwykłych ludzi 
na zupełnie niezwykłe przeznaczenie

C. S. Lewis

Choć nikt nie może cofnąć się w czasie i zmienić początku na zupełnie inny, 
to każdy może zacząć dziś i stworzyć całkiem nowe zakończenie.

Carl Bard

Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. 
Sukces odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć.

Carol Dweck

Dzień, w którym się nie śmiejesz, jest dniem straconym
Charlie Chaplin

Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy
Charlie Chaplin

Nic nie jest wieczne na tym świecie, nawet nasze problemy
Charlie Chaplin

Jest tylko jeden sukces - możliwość spędzenia życia po swojemu
Christopher Morley

Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz
Colin P. Sisson

Mam nadzieję, że będą się z ciebie śmiać. Jeśli ludzie się z ciebie śmieją, 
to znaczy, że wystawiasz się na ryzyko bycia wyśmianym. 
Niewiele osób stać na taką odwagę.

Colleen Hoover

Każdy żyjący na świecie szuka szczęścia. Istnieje jeden pewny sposób, 
by je znaleźć. Jest nim kontrolowanie swoich myśli. Szczęście nie zależy 
od warunków zewnętrznych. Ono zależy od warunków wewnętrznych.

Dale Carnegie

W dwa miesiące możesz zdobyć więcej przyjaciół, interesując się innymi ludźmi, 
niż w ciągu dwóch lat, usiłując zainteresować sobą innych.

Dale Carnegie

Większość ważnych rzeczy na świecie zostało dokonanych przez ludzi, 
którzy próbowali, kiedy wydawało się, że nie ma już żadnej nadziei.

Dale Carnegie
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Dla mądrego człowieka każdy dzień stanowi nowe życie
Dale Carnegie

Jeśli życie daje ci cytryny, zrób z nich lemoniadę
Dale Carnegie

Doświadczenie jest czymś, co dostajesz, kiedy nie dostajesz tego, czego chcesz
Dan Stanford

Nie czekaj na niczyją zgodę, żeby odnieść sukces
Darren Hardy

Pogódź się z przeszłością, w przeciwnym razie 
będziesz tylko psuł teraźniejszość i przyszłość

Darren Hardy

W życiu masz to, co tworzysz
Darren Hardy

Zmieniając swoje wybory zmieniasz swoje życie
Darren Hardy

Ludzie uwielbiają wygrywać. Jeśli nie masz absolutnej jasności 
co do celu Twoich działań, nie masz szans na wygraną.

David Allen

Nie bój się dużego kroku, nie pokonasz przepaści dwoma małymi
David Lloyd George

Świat schodzi na bok, aby pozwolić przejść komuś, kto wie, dokąd idzie
David Starr Jordan

Odwaga jest początkiem działania, szczęście jest jego końcem
Demokryt

Bez przekonania nigdy nie zaczniesz. Bez konsekwencji nigdy nie skończysz.
Denzel Washington

Nie możesz po prostu siedzieć i czekać na ludzi, którzy spełniają twoje sny. 
Musisz ruszyć się z miejsca i sam sprawić, aby się one spełniły.

Diana Ross

Nie chcę pod koniec życia stwierdzić, że przeżyłam tylko jego długość. 
Chcę przeżyć też pełną jego szerokość.

Diane Ackerman

Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, 
musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś

Dominick Coniguliaro

Idź za głosem własnego instynktu. Ty sam wiesz najlepiej, dokąd chcesz dojść.
Donald Trump

Skoro i tak będziesz myśleć, myśl odważnie
Donald Trump

To co odróżnia zwycięzców od przegranych to sposób, 
w jaki reagują na przeciwności losu

Donald Trump

Zdobywanie wiedzy wymaga cierpliwości, działanie wymaga odwagi. 
Połącz cierpliwość i odwagę a staniesz się zwycięzcą.

Donald Trump

Nie zna smaku prawdziwego życia, kto przez tunel samotności się nie przeczołgał
E. Stachura
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Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, 
nie będziesz zadowolony z tego, co masz

Doris Mortman

Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, 
wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży

Eckhart Tolle

Szczęście nie jest brakiem problemów tylko umiejętnością raczenia sobie z nimi
Eckhart Tolle

Życie daje ci tylko takie doświadczenia, 
jakie najbardziej pomogą w rozwoju twojej świadomości

Eckhart Tolle

Rób dziennie jedną rzecz, która Cię przeraża
Eleanor Roosevelt

Brak planu oznacza plan, który się nie uda
Elffie Jones

Pesymista ulega słabości, wyszukuje negatywy, tonie bez walki. 
Optymista bierze energiczny oddech i próbuje wydostać się na powierzchnię, 
szukając drogi wyjścia.

Eric Emmanuel Schmitt

Tylko ten, kto widzi to, co niewidzialne - może zobaczyć to, co niemożliwe
Frank Gaines

Nie płacz, że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się, że ci się to przytrafiło
Gabriel Garcia Marquez

Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie
Gandhi

Jedną z najważniejszych rzeczy jeśli chodzi o cele to mieć jeden
Geoffry Abert

Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu
George Addair

Rozwój jest niemożliwy bez zmiany, a ci, którzy nie potrafią zmienić 
swojego myślenia, nie potrafią zmienić niczego

George Bernard Shaw

Nieposłuszeństwo jest prawdziwą postawą wolności. 
Posłuszni muszą być niewolnicy.

George Orwell

Niebawem zrozumiesz, że to, co dziś wygląda jak poświęcenie, 
tak naprawdę jest najwspanialszą inwestycją, jaką kiedykolwiek zrobisz

Gordon Hinkley

Statek w porcie jest bezpieczny, ale nie po to buduje się statki
Grace Murray Hopper

Czasem, żeby zdobyć coś, czego pragniesz, musisz wykonać skok w ciemno
Gwen Cooper

To, kim się stajesz, jest o wiele ważniejsze od tego, co robisz. 
A jednak to, co robisz, determinuje to, kim się stajesz.

H. Elrod

Biedny człowiek to nie ten, co nie ma ani centa, ale ten, kto nie ma marzeń
Harry Kemp

Zawsze zastanawiałem się, dlaczego ptaki zostają w tym samym miejscu, 
skoro mogą latać po całym świecie. Potem zadałem to samo pytanie sobie.

Harun Yahya

Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, 
ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą

Harv Eker

Ludzie sukcesu myślą: „Tworzę swoje życie”. 
Ludzie przeciętni myślą: „Życie mi się przydarza”.

Harv Eker

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

Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem
Henry Ford

Jeśli wszystko wydaje się być przeciwko tobie, 
to pamiętaj że samolot startuje pod wiatr a nie z wiatrem

Henry Ford
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Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy
Henry Ford

Porażka jest po prostu szansą, żeby spróbować jeszcze raz, 
tym razem bardziej inteligentnie

Henry Ford

Więcej ludzi marnuje czas i energię roztrząsając problemy, 
niż rzeczywiście próbując je rozwiązać

Henry Ford

Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania 
i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia.

Herodot

Czas nuży i męczy tylko tych, co żyją zajęci błahymi troskami
Ivo Andrić

Nie wystarczy być we właściwym czasie, we właściwym miejscu. 
Trzeba być jeszcze właściwie przygotowanym.

Jacek Chmielecki

Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć
Jacek Walkiewicz

Nie martw się porażkami, martw się szansami, które tracisz, 
gdy nawet nie próbujesz

Jack Canfield

Wytyczanie sobie wielkich celów nie kosztuje ani odrobinę więcej 
niż wytyczanie sobie celów małych

Jack Canfield & Victor Hansen

Zbyt wielu ludzi myśli o bezpieczeństwie zamiast szansie, 
wydają się być bardziej przestraszeni życiem niż śmiercią

James F. Bymes

Sukces nigdy nie jest efektem słomianego zapału. 
Tu trzeba przejść przez prawdziwy ogień

James Madison

Zamiast ciągle na coś czekać, zacznij żyć. Właśnie dziś. 
Jest o wiele później, niż ci się wydaje.

Jan Kaczkowski

Biedacy są największymi wrogami samych siebie
James Jones 

Pamiętaj, że wielka miłość i wielki sukces wymagają podjęcia wielkiego ryzyka
Jackson H. Brown

Nie oczekuj, że Twoje dziecko będzie takim, jakim Ty chcesz, żeby było. 
Pomóż mu stać się sobą a nie Tobą.

Janusz Korczak

Udane małżeństwa nie są efektem znalezienia idealnej osoby, lecz kochania 
niedoskonałego człowieka, którego wybrało się na współmałżonka.

Jason Evert

Bądź uparty jeśli chodzi o wizję i elastyczny jeśli chodzi o szczegóły
Jeff Bezos

Porzuć potrzebę bycia w porządku, przyjmij potrzebę bycia wolnym
Jeff Foster

Wizualizacja jest wszystkim. Jeśli możesz sobie coś wyobrazić - możesz tego 
dokonać. Nic nie dzieje się w rzeczywistości, jeśli najpierw nie zdarzy się 
w umyśle.

Jim Carrey

Nasz horyzont jest tak daleko, jak chcemy, aby był
Jim Casey

Nie możesz poszybować w górę z orłami, jeśli grzebiesz razem z kurami
Jim Dornan

Ludzie sukcesu mają biblioteczki, pozostali mają telewizory
Jim Rohn

Nie pomoże Ci książka, której nie przeczytałeś
Jim Rohn

Niektóre rzeczy trzeba robić codziennie. Zjedzenie kilku jabłek 
w sobotę wieczorem zamiast jednego każdego dnia, to nie to samo.

Jim Rohn

Przywództwo to wyzwanie, aby być kimś więcej niż tylko przeciętnym
Jim Rohn
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Są dwa sposoby, aby stawić czoła przyszłości - z obawą i w oczekiwaniu
Jim Rohn

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie, samokształcenie zapewni Ci fortunę
Jim Rohn

Twoje życie nie będzie lepsze dzięki szansom tylko dzięki zmianom
Jim Rohn

Wielkim darem ludzkiej wyobraźni jest to, że nie ma granic ani końca
Jim Rohn

Motywacja jest tym, co pozwala Ci zacząć, nawyk jest tym, co pozwala Ci wytrwać
Jim Ryun

Wybór niesie za sobą ryzyko: podejmując decyzję, 
trzeba porzucić wszystkie inne możliwości

Joanne Kathleen Rowling

Winda sukcesu nie działa, będziesz musiał wejść po schodach, 
najlepiej po jednym stopniu

Joe Girard

Bez względu na to, co się dzieje, wybierz bycie szczęśliwym. Nie skupiaj się 
na tym, co jest nie tak. Znajdź coś pozytywnego w swoim życiu.

Joel Osteen

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 dnia.

Johan Michael Sailer

Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. 
Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.

Johann Wolfgang Goethe

Kto nie uwierzy we własny rozwój, 
ten na zawsze pozostanie szarym przechodniem

Johann Wolfgang Goethe

Potykając się, można zajść daleko, nie wolno tylko upaść i nie podnieść się
Johann Wolfgang Goethe

Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe
Johann Wolfgang Goethe

Problem to okazja w przebraniu
John Adams

Zarówno serce, jak i zmysł przygody powiadają ci: „Naprzód!” 
Ale żyjemy w systemie równowagi sił, który nie pozwala nam na ryzyko. 
Sprzeciw się temu systemowi, Mirando. Zrób to. W najgorszym razie 
po jakimś czasie uznasz to za szaleństwo, 
ale będziesz się cieszyć, że je popełniłaś.

Jonathan Carroll

Jedyną rzeczą, jaka stoi pomiędzy tobą a twoim celem, jest stek bzdur, 
które sam sobie powtarzasz, dlaczego nie uda ci się tego osiągnąć.

Jordan Belfort

Aby latać, trzeba zacząć brać na siebie ryzyko. 
Jeśli nie chcesz, to może lepiej zrezygnować i na zawsze chodzić.

Jorge Bucay
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Twoim najsilniejszym atutem jest wyobraźnia. Wyobrażaj sobie tylko rzeczy 
dobre i piękne. Ty i twój los jesteście tym, czym twoje myśli i wyobraźnia.

Joseph Murphy

Marzenia są po to za duże, abyśmy mogli do nich dorosnąć
Jossie Bissett

Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. 
Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

Józef Piłsudski

Spokój ponad gniewem. Honor ponad nienawiścią. Siła ponad strachem.
Jude Watson

Człowiek, któremu się powiodło, to ten, który robił to, co inni planowali, że zrobią
Jules Renard

Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz
Julian Tuwim

Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni.
Juliusz Cezar

Trzeba sto razy przegrać, żeby raz wygrać
Kamil Stoch

Problemem nie jest problem. Problemem jej twoje nastawienie do problemu.
Kapitan Jack Sparrow

Człowiek, który marnuje swój czas, nie poznał jeszcze wartości życia
Karol Darwin

Ludzie, którzy odnoszą w życiu sukces, nie zadają sobie pytania, 
czy go osiągną, tylko kiedy to nastąpi. Są jak czołg, po prostu idą po swoje.

Katarzyna Sołtysik

Czasami musisz po prostu skoczyć, a o skrzydłach pomyśleć w drodze na dół
Kobi Yamada

Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku
Konfucjusz

Kiedy odpuszczę to kim jestem, stanę się tym, kim mogę być
Laozi

Nie uda Ci się przepłynąć oceanu dopóki nie zdobędziesz odwagi, 
by stracić z oczu widok lądu

Krzysztof Kolumb

Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą obrzydzić ci życie jak to, 
że zachowujesz się, jakbyś tego nie zauważał.

Ken Kessey

Lenistwo, niezaradność, wieczne trwanie w marazmie, 
wyuczona bezradność, czekanie, aż ktoś nam coś da, jest grzechem

Ks. Jan Kaczkowski

Trzymaj się mocno marzeń, bo jeśli marzenia umierają, 
to życie staje się ptakiem ze złamanym skrzydłem, który nie potrafi latać.

Langston Hughes

Życie jest długie i nudne, jeśli nie przeżywa się go tak, jakby się chciało
Laurent Gounelle

Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł
Leena Krahn

Kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, 
powinien unikać smutnych nastrojów i zachowywać radosny umysł

Leonardo da Vinci

Prostota jest szczytem wyrafinowania
Leonardo da Vinci

Zrób to, zanim będziesz gotów, 
gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekać

Les Brown

Żyj ze swoimi marzeniami a nie swoimi obawami
Les Brown

Kto nie ryzykuje, ten przegrywa dwa razy
Liz Braswell

Marzenia zwykle się spełniają, ale nie tak i nie wtedy, kiedy tego pragniemy
Maria Dąbrowska

Najlepszy czas na działanie jest teraz!
Mark Fisher
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Jeśli tylko chcesz być lubiany, będziesz gotów pójść na kompromis 
w każdej chwili i nic nie osiągniesz

Margaret Thatcher 

Aby dokonać postępu, trzeba najpierw zacząć. Aby zacząć, 
trzeba podzielić Twe złożone, przytłaczające zadania na mniejsze, 
możliwe do opanowania sprawy, a potem zacząć je po kolei rozwiązywać.

Mark Twain

Człowiek, który nie czyta wartościowych książek, 
nie ma przewagi nad człowiekiem, który nie potrafi czytać

Mark Twain

Jeśli zauważysz, że znajdujesz się po stronie większości, 
czas byś się zatrzymał i zastanowił

Mark Twain

Ludzie nie dlatego przestają się bawić, bo się starzeją, 
lecz starzeją się dlatego, bo przestają się bawić

Mark Twain

Trzymaj się z dala od ludzi, którzy próbują pomniejszać twoje ambicje. 
Mali ludzie tak robią, a naprawdę wielcy sprawiają, 
że czujesz, że i ty możesz być wielki.

Mark Twain

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

W świecie, który zmienia się tak szybko, 
jedynym pewnym sposobem na porażkę jest unikanie ryzyka

Mark Zuckerberg

Pamiętaj, jeśli nie jesteś przygotowany do porażki, nigdy nie osiągniesz sukcesu
Mary Kay Ash

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, 
łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa

Mary Lou Cook

Czasami stary świat musi się nam zawalić, byśmy mogli zbudować nowy
Mateusz Czarnecki

Rzadko dostajesz to, do czego dążysz, chyba że od początku wiesz, czego chcesz
Maurice Switzer

Najbardziej zachwycającą niespodzianką w życiu 
jest nagłe zdanie sobie sprawy o własnej wartości

Maxwell Maltz

Wszystko, co sprawia, że jesteś inny lub dziwny, jest Twoją siłą
Meryl Streep

Jesteś młody, dopóki wierzysz w życie
Michael Benedum

Pomysły są powszechnym towarem. Wprowadzanie ich w życie nie jest.
Michael Dell

W prawdziwym życiu liczy się skuteczność, a nie to, czy jesteś omnibusem
Michał Szafrański

Z kamieni rzucanych ci po drodze pod nogi zbuduj schody, 
które poprowadzą cię jeszcze wyżej

Miguel de Molinos

Urodziłeś się po to, by wieźć nadzwyczajne życie, 
robić nadzwyczajne rzeczy i pomóc nadzwyczajnej liczbie ludzi

Mike Litman

Istnieje różnica między znajomością drogi a podążaniem nią
Morfeusz

Ten, kto nie jest wystarczająco odważny, by podjąć ryzyko, 
niczego w życiu nie osiągnie

Muhammad Ali

Różnica pomiędzy pracą w jakimś celu a pracą bez celu leży w wynikach
Nancy Dornan

Niechęć do poszerzania horyzontów zmusza niektórych 
do wykonywania jednej rzeczy przez całe życie

Napoleon Hill

Pragnienie jest punktem wyjścia dla wszystkich osiągnięć. Nie nadzieja, 
nie życzenie, ale ostre, pulsujące pragnienie, które przewyższa wszytko.

Napoleon Hill
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Drzemiący w nas zwycięzca nie ujawnia się, dopóki nie jesteśmy gotowi
Napoleon Hill

Jeśli nie potrafisz robić wielkich rzeczy, rób małe rzeczy w wielki sposób
Napoleon Hill

Każda porażka niesie w sobie ziarno równej lub nawet większej korzyści
Napoleon Hill

Największa potęga człowieka leży w sile jego wiary
Napoleon Hill

Nie czekaj, nigdy nie będzie idealnej chwili
Napoleon Hill

Poddający się nigdy nie wygrywa, a wygrywający nigdy się nie poddaje
Napoleon Hill

Podobnie jak Krzysztof Kolumb nie musisz wstydzić się niepowodzeń
Napoleon Hill

Widzimy ludzi, którzy zgromadzili wielkie fortuny ale często oglądamy 
tylko ich triumf, pomijając porażki i przeszkody które spotykały ich po drodze.

Napoleon Hill

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

Napoleon Hill

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione
Nelson Mandela

Wiarą, która przenosi góry, jest wiara w siebie
Neville Goddard

Gdyby każdy, kto uważał, że mu się nie uda, nawet nie spróbował, 
to gdzie bylibyśmy dzisiaj?

Nicholas Sparks

Żadna rzecz się nie wiedzie, w której nie ma udziału zuchwalstwo
Nietzsche

Ciężko jest dać nieograniczoną energię ograniczonym umysłom
Nikola Tesla

Nic, co ma wielką wartość w życiu, nie przychodzi łatwo
Norman Vincent Peale

Zmień swoje myśli, a zmienisz swój świat
Norman Vincent Peale

Zwycięstwo przychodzi dopiero po wielu starciach i niezliczonych porażkach. 
Każde kolejne potknięcie to okazja, by wykonać krok naprzód. Jeśli będziesz 
unikać potknięć i odwracać się od nich, zaprzepaścisz własną przyszłość.

O.G. Mandino

Nigdy nie pozwól swoim uszom uwierzyć w to, czego nie widziały twoje oczy
Omar Chajjam

Życie trwa tylko chwilę, więc spal się jak najjaskrawszym płomieniem
Oscar Wilde

Kiedy czegoś się bardzo pragnie, wtedy cały wszechświat sprzysięga się, 
byśmy mogli spełnić nasze marzenie

Paulo Coelho
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Jeśli możesz się dzielić i dawać, jesteś Mistrzem
Osho

Inspiracja istnieje, ale musi Cię zastać przy pracy
Pablo Picasso

Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, 
ponieważ daremnie czekają na duże

Pearl Buck

Sukces to nie przypadek. To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, 
poświęcenie. A przede wszystkim miłość do tego co robisz.

Pele

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami w kieszeniach
Philip Wylie

Początek jest najważniejszą częścią pracy
Platon

Jedyną osobą, którą jest Ci przeznaczone się stać, 
jest ta którą zdecydujesz się być

Ralph Waldo Emerson

Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator
Ralph Waldo Emerson

To czego boimy się najbardziej, jest z reguły tym, co właśnie powinniśmy zrobić
Ralph Waldo Emerson

Kto skoczy do morza, znajdzie perłę, 
kto będzie siedział na brzegu, przyniesie tylko garść piasku

Rashid ad-Da’if

Zainwestuj w życie, które masz, aby zdobyć życie, którego pragniesz
Rhonda Britten

Najpewniejszym sposobem na uniknięcie porażki jest determinacja, 
by osiągnąć sukces

Richard B. Sheridan

Jeśli ktoś oferuje ci niesamowitą możliwość, a ty nie jesteś pewien, 
czy dasz radę, powiedz „TAK” i naucz się, jak to zrobić

Richard Branson

Zawsze możesz zmienić zdanie i wybrać inną przyszłość lub inną przeszłość
Richard Bach

Jeśli masz marzenie, daj mu szansę zaistnieć
Richard DeVos

Im bliżej celu jest człowiek, tym większy wysiłek jest gotów podjąć, 
by ten cel osiągnąć

Robert Cialdini

Twoje szanse na odniesienie sukcesu w jakimkolwiek przedsięwzięciu 
zawsze można zmierzyć twoją wiarą w siebie

Robert Collier

Przyszłość, którą przewidujesz, jest przyszłością, którą dostajesz
Robert G. Allen

Daj ludziom trochę więcej niż oczekują, 
a sam otrzymasz nieco więcej niż oczekujesz

Robert Half

Będziecie biedni tylko wtedy, gdy poddacie się. 
Najważniejszą rzeczą jest to, że coś zrobiliście

Robert Kiyosaki

Nie zmarnuj błędu, naucz się z niego
Robert Kiyosaki

Doskonałą motywacją w drodze do wyznaczonego celu są inni ludzie - tacy, 
którzy ten cel osiągają

Robert Lewandowski

Życie nie polega na posiadaniu dobrych kart, 
tylko graniu dobrze kiepskimi kartami

Robert Louis Stevenson

Każda zmiana jest trudna na początku, burzliwa w trakcie i cudowna na końcu
Robin S. Sharma

Każdy mistrz był kiedyś zwykłym zawodnikiem, który się nie poddawał
Rocky Balboa

To, co powstrzymuje ludzi, to nie jakość ich pomysłów, tylko brak wiary w siebie
Russell Simmons
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Wybierz jeden pomysł. Uczyń go główną ideą swojego życia – myśl o tym, 
nie przestawaj marzyć, żyj dla tej właśnie idei. Niech mózg, mięśnie, nerwy, 
każda część ciała będą jej pełne, a wszystkie pozostałe idee po prostu zostaw 
w spokoju. Oto jest droga do sukcesu.

S. Wiwekananda

Prawdziwa wolność jest po drugiej stronie strachu
Sebastian Kotow

Gubimy się naśladując innych. Oddzielmy się tylko od tłumu, a ozdrowiejemy.
Seneka

Podążaj za swoimi marzeniami i nie pozwól, by ktokolwiek zawrócił cię 
ze ścieżki, którą wybrałeś. Wierz w siebie i nie bój się realizować swoich planów. 
Możliwe, że będziesz musiał podjąć ryzyko i bardzo się napracować, 
ale odnajdziesz satysfakcję i spokój wewnętrzny.

Sharon Wegscheider-Cruse

Mądry człowiek nie czeka na okazje, tylko sam je stwarza
Sir Francis Bacon

Szczęście sprzyja tylko ludziom zdecydowanym na wszystko
Sławomir Rawicz

Tajemnicą zmiany jest skupienie całej twojej energii nie na walce z tym, 
co stare, ale na budowie tego, co nowe

Sokrates

Gdyby ludzie robili tylko to, co wyglądało na możliwe, 
do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach

Stanisław Lem

Większość ludzi nie słucha z zamiarem zrozumienia, 
tylko słucha z zamiarem udzielenia odpowiedzi

Stephen R. Covey

Wszyscy podejmujemy ryzyko. Dzięki temu odnosimy sukcesy. 
Jednak nie należy głupio ryzykować. Sukces bierze się z minimalizacji ryzyka, 
a nie ze zwiększania go.

Steve Berry

Sukces jest jak śnieżna kula. Musisz być w ruchu, 
a im bardziej toczysz się we właściwym kierunku, tym większy się robi.

Steve Ferrante

Sukces - 1% efektów + 99% porażki
Soichiro Honda

Nie jestem wytworem okoliczności. Jestem konsekwencją moich decyzji.
Stephen Covey

Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, 
są tymi, którzy go zmieniają

Steve Jobs

Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje Ci serce
Steve Jobs

To co różni przedsiębiorców z sukcesami od tych bez sukcesów to czysty upór
Steve Jobs

Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na życie cudzym życiem. 
Nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia, będąc sterowanym przez innych. 
Nie pozwól, by zgiełk opinii innych zagłuszył twój wewnętrzny głos. 
I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. 
One jakimś cudem już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz zostać. 
Wszystko inne ma wartość drugorzędną!

Steve Jobs

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.
Steve Maraboli

W życiu trzeba ryzykować. Na tym polega właśnie życie.
Susan Billmark

To bardzo proste. Zrozumiałem, jak to działa. Albo ryzykujesz i dostajesz to, 
czego pragniesz, albo nie ryzykujesz i nie dostajesz.

Suzanne Selfors

Mądry człowiek nie opłakuje przegranej, lecz szuka sposobu, 
jak wyleczyć odniesione rany

Szekspir

Zacznij od robienia tego, co konieczne. Potem zrób to, co możliwe. 
Nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.

św. Franciszek z Asyżu

Liczba porażek jest proporcjonalna do liczby sukcesów
T.I. Watson
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Musisz być szalonym człowiekiem i trochę ekscentrycznym aby odnieść sukces
Tadashi Yanai

A jak wyjdzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i koniec. 
Wielkość nie boi się śmieszności

Tadeusz Różewicz

Błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi
Theodore Roosevelt

Umysły są jak spadochrony - działają tylko gdy są otwarte
Thomas Dewar

Naszą największą słabością jest poddawanie się, 
najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie

Thomas Edison

Nie bądź jednym z tych, którzy obawiając się niepowodzenia niczego nie próbują
Thomas Metron

„Kiedyś” to choroba, która każe nam zabrać wszystkie nasze marzenia do grobu
Tim Ferriss

Nie ma żadnego usprawiedliwienia, by nie stać się wielkim
Tom Peters

Człowiek, który decyduje, nie jest otoczony granicami
Urlich Schaffer

Wizja to nie wszystko, trzeba ją połączyć z działaniem. 
Nie wystarczy wpatrywać się w schody - musimy wspinać się po ich stopniach.

Vaclav Havel

Jeśli wierzysz, że ci się uda, że potrafisz, 
w większości wypadków rzeczywiście ci się uda, to władza umysłu nad ciałem

Vernon Wolfe

Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu 
a w wyniku składania małych rzeczy w jedną całość

Vincent Van Gogh

W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie. 
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.

Vivian Green

Nic tak nie kształtuje przyszłości jak marzenie
Victor Hugo 

Powodem dla którego tak niewielu ludzi odnosi sukces jest to, 
że nikt nie wymyślił jeszcze sposobu umożliwiającego siedzenie 
i jednoczesne ślizganie się w górę.

W. Clement Stone

Sukces to koncentracja całej siły płynącej z tego, 
kim się jest na palącym pragnieniu osiągnięcia czegoś konkretnego.

Walfred A. Peterson

Wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić, 
jeśli tylko będziemy mieli odwagę za nimi iść

Walt Disney

Aby zacząć, trzeba skończyć mówić i podjąć działanie
Walt Disney
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Jeżeli potrafisz coś wymarzyć, potrafisz także to osiągnąć
Walt Disney

Różnica między wygrywaniem i przegrywaniem zwykle tkwi w niepoddawaniu się
Walt Disney

Jeśli kupujesz rzeczy, których nie potrzebujesz, 
prędzej czy później będziesz musiał sprzedać rzeczy, których potrzebujesz

Warren Buffet

Nie oszczędzaj tego, co zostaje po wszystkich wydatkach, 
tylko wydawaj to, co zostaje po odłożeniu oszczędności.

Warren Buffet

Szczerość to drogi dar, nie oczekuj jej od tanich ludzi
Warren Buffet

Spotykaj się z ludźmi lepszymi od siebie, będziesz podążał wtedy w ich kierunku
Warren Buffett

Oni potrafią, ponieważ myślą, że potrafią
Wergiliusz

Pierwszym krokiem by czegokolwiek dokonać, 
jest powiedzenie sobie w głowie „potrafię”

Will Smith

Wszyscy powtarzają: „takie jest życie”, 
ale nikt nie pamięta, że życie jest takie, jakie sami sobie zbudujemy

Will Smith

Jeżeli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się, idź dalej. 
Wszystko się kiedyś kończy

Winston Churchill

Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciał
Winston Churchill

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj
Winston Churchill

Pesymista widzi trudność w każdej możliwości, 
optymista widzi możliwość w każdej trudności

Winston Churchill

Sukces polega na tym, by iść od porażki do porażki nie tracąc entuzjazmu
Winston Churchill

Zamartwianie się na zapas zastąp myśleniem i planowaniem na zapas
Winston Churchill

Ucieczka nie zawsze jest najmądrzejszym rozwiązaniem. Codziennie widzimy 
ludzi, którzy decydują się na ryzyko, nie licząc się z konsekwencjami. 
Wielu cierpi z tego powodu, ale moim zdaniem ich los nie jest wcale najgorszy. 
Najgorszy los spotyka ludzi, którzy cofają się w ostatniej chwili i żałują tego 
przez resztę życia.

Winston Graham

Nie próbuj. Zrób to. Albo nie rób w ogóle. Prób nie ma.
Yoda

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał
Zig Ziglar

Nie ma znaczenia, z jakiego punktu startujesz, ważne jest, dokąd zmierzasz
Zig Ziglar
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