


Żadne zadanie nie jest 

szczególnie trudne, 

jeśli podzielisz je na mniejsze 

podzadania.

Henry Ford



Określ, co sprawia, 

że dobrze się czujesz 

i zacznij robić tego więcej.



Czasem najgorsze rzeczy, 

które się nam przytrafiają

prowadzą na ścieżkę

do tych najwspanialszych.

psychozytywnie.pl



Poczucie własnej wartości 

to tylko postawa,

a postawę można zmienić.



Pamiętaj, że wszystko

można zacząć od nowa.

Jutro jest zawsze świeże

i wolne od błędów.

Lucy Maud Montgomery



Nastawienie to mała rzecz,

która ma wielkie znaczenie.



Wszystko jest możliwe.

Niemożliwe wymaga 

po prostu więcej czasu.



Jeśli jesteś dobrą piłką,

to im silniej cię uderzą,

tym wyżej się wzniesiesz. 

Tristan Bernard



Życie jest jak tęcza,

żeby miało kolory 

potrzebne są i słońce 

i deszcz.



Negatywny umysł         

nie może dać Ci  

pozytywnego życia.



Mądry człowiek                

nie opłakuje przegranej,    

lecz szuka sposobu,          

jak wyleczyć odniesione rany. 

Szekspir



Rób w życiu to,             

co uszczęśliwia Ciebie,      

a nie to co uszczęśliwia 

innych! 

temysli.pl



Im bardziej w życiu 

ma się pod górkę,

tym piękniejsze będą

później widoki.

ROSNIJWSILE.PL



Każda porażka niesie w sobie

ziarno równej

lub nawet większej

korzyści.
Napoleon Hill



Nic nie tworzy

przyszłości tak jak

MARZENIA.

Victor Hugo



Jesteś jedyną osobą          

na świecie,                  

która może wykorzystać    

Twój potencjał. 
Zig Zigla



Pierwsza zasada życia:

Nigdy się nie poddawaj.

Druga – zawsze pamiętaj         

o pierwszej.



Zrób to czego się boisz,

a strach minie.

Ralph Waldo Emerson



Nie czekaj. 

Pora nigdy nie będzie idealna.

Napoleon Hill



Jeśli jedna osoba coś potrafi,

każdy może się tego nauczyć. 

teza NLP



Człowiek uczy się              

na błędach wtedy,

kiedy wie, że je popełnia.

Jacek Walkiewicz



Nie traktuj siebie 

tak poważnie.

Nikt poza Tobą

tego nie robi.

Regina Brett



Wygrywa tylko ten,         

kto ma jasno określony cel         

i nieodparte pragnienie,   

aby go osiągnąć. 

Napoleon Hil



Odkryłem, że im ciężej pracuję,

tym bardziej sprzyja mi szczęście.

Thomas Jefferson



Motywacja jest tym,

co pozwala Ci zacząć.

Nawyk jest tym,         

co pozwala Ci wytrwać.

Jim Ryun



Zła wiadomość jest taka,      

że czas leci.

Dobra wiadomość jest taka,   

że Ty jesteś pilotem.

Michael Altshuler



Lepiej jest osiągnąć       

swój cel rok później, 

niż zrezygnować w połowie 
drogi.

Kamila Rowińska



Nie licz dni.

Spraw, żeby to dni

się liczyły.

Muhammad Ali



•https://www.slideshare.net/shrew/24-motywujce-cytaty-dla
kadego

•https://www.google.com/search?q=motywuj%C4%85ce+cytaty+cyt
ty+motywacyjne&tbm=isch&hl=pl&chips=q:motywuj%C4%85ce+cytaty
+cytaty+motywacyjne,online_chips:cytat&client=firefox-b-is-
oem1&hl=pl&ved=2ahUKEwiYrcb98fnpAhWY7qQKHVvqCWIQ4lYoCnoE
CAEQHw&biw=1034&bih=465


