
 

 
Mówisz, że 
możesz – to 

możesz. Mówisz, 
że nie możesz – 
to nie możesz. 

Więc sobie 
wybierz 

 

Nie czekaj. Pora 
nigdy nie będzie 

idealna 

Osoba, która 
twierdzi, że coś nie 
może być zrobione, 

nie powinna 
przeszkadzać tej, 

która właśnie to robi 

Pesymista szuka prze-
ciwności w każdej okazji. 
Optymista widzi okazję 
w każdej przeciwności 

99% wszystkich 
porażek pochodzi od 

ludzi, którzy mają 
nawyk tworzenia 

ciągłych wymówek 

Szaleństwem jest 
robić wciąż to 

samo i oczekiwać 
różnych 

rezultatów 

 
Aby zrobić omlet, 

trzeba rozbić 
jajko 

 
Żyje się tylko raz, 

ale jeśli żyjesz 
prawidłowo – raz 

wystarczy 
 

 
Jeśli nie kochasz 
tego co robisz to 

masz dwa wyjścia: 
albo zmień to co 

robisz, albo zmień 
to, co kochasz 

 

 
Przyszłość należy do 
tych, którzy wierzą w 
piękno swoich marzeń 

 
Aby więcej zarabiać, 

trzeba się więcej 
nauczyć 

 
Nie podchodź do 
byka od przodu, 

do konia od tyłu a 
do idioty w ogóle 

 
Czasami 

największym 
osiągnięciem jest 

utrzymanie 
języka za zębami 

 

 
Niektórzy ludzie 

potrzebują 
pełnego sympatii 

poklepania po 
głowie…. 
młotkiem. 

 

 
Mam tyle do pracy, 
że nie wiem co olać 

jako pierwsze… 

 
Ci, co wygrywają – nigdy 
nie odpuszczają.  Ci, co 
odpuszczają – nigdy nie 

wygrywają… 

 
Wybierz pracę, którą 

kochasz, a nie będziesz 
musiał pracować 

nawet przez jeden 
dzień w swoim życiu 

 
Nie narzekaj, że 

masz pod 
górę,  gdy 

zmierzasz na 
szczyt. 

 
Do sukcesy nie 

ma żadnej windy. 
Trzeba iść po 

schodach 
 

 
Sukces wydaje się 

być w dużej 
mierze kwestią 
wytrwania, gdy 
inni rezygnują 

 

 
Myślenie to 

najcięższa praca z 
możliwych i pewnie 
dlatego tak niewielu 

ją podejmuje 

 
Jeśli nie ustalasz celów 

dla siebie, jesteś skazany 
na pracowanie przy 

osiąganiu celów kogoś 
innego 

 
Cierpliwość i 

wytrwałość mają 
magiczne działanie – 
dzięki nim trudności 
znikają, a przeszkody 

ulatniają się 
 

 
Sposobem na 

podejmowanie 
lepszych decyzji 

jest 
podejmowanie ich 

częściej 

 
Po deszczu 

powietrze staje 
się czyste, po 

skończeniu pracy 
człowiek czuje się 

rześki. 
 

 
Powietrze, 

światło, 
odpoczynek 

uzdrawiają, lecz 
największe 

ukojenie płynie z 
kochającego 

serca. 

 
Wóz odpoczywa 

zimą, sanie latem, 
koń nie odpoczywa 

nigdy. 

 
Motywacja jest tym, co 

pozwala Ci zacząć. 
Nawyk jest tym, co 
pozwala Ci wytrwać 

 
Prawdziwy akt 

odkrycia nie polega na 
odnajdywaniu nowych 

lądów, lecz na 
patrzeniu na stare w 

nowy sposób. 

Wielu życiowych 
rozbitków to 

ludzie, którzy nie 
zdawali sobie 

sprawy, jak bliscy 
są sukcesu, kiedy 

się poddali… 
 

 
Wszyscy jesteśmy 
wariatami, tylko 

nie wszyscy 
jesteśmy 

zdiagnozowani 

 
Nadmiar 

odpoczynku 
jeszcze nigdy 

nikogo nie 
doprowadził do 

śmierci 
 

 
Życie składa się z 
wielu drobnych 

monet, 
a kto je podnosi 

jest zamożny. 

 
Szczęście to jedyna rzecz, 
która się mnoży, gdy się 

ją dzieli. 

Twoje życie staje się 
lepsze nie przez 

przypadek, ale dzięki 
zmianie 

 

 
Cel jest to 

marzenie z datą 
wykonania 

 
AKTYWUJ 

Tryb 
weekendowy 

 
Już w najbliższy 

piątek znów 
będzie piątek! 

 

 
Teraz, PRĘDKO 

działaj, zanim dotrze 
do Ciebie, że to bez 

sensu  

 
Problem nie jest 

problemem. To podejście 
do problemu jest 

problemem. 
 

 
Praca ma swoje trzy 

zalety: 
Piątek, wypłata i 

urlop. 

 
Jeśli wciąż 

praktykujemy 
irytację, jesteśmy 
w niej coraz lepsi 
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