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Nie staraj się zostać
człowiekiem sukcesu, lecz
człowiekiem wartościowym
Albert Einstein
fizyk teoretyk, twórca teorii względności

Jeśli człowiek ma zamiar do końca życia
pozostać pracownikiem fizycznym, to
powinien równo z wybiciem godziny
szesnastej zapominać o swojej pracy.
Natomiast jeśli zamierza piąć się wzwyż,
wówczas wybicie godziny szesnastej
powinno być dlań sygnałem do myślenia.

Henry Ford
przemysłowiec amerykański, założyciel Ford Motor Company

Nic nie jest szczególnie
trudne do zrobienia, jeśli
tylko rozłożyć to na etapy
Henry Ford
przemysłowiec amerykański, założyciel Ford
Motor Company

Zakres szczęścia człowieka
zależy od niego samego
Abraham Lincoln
16. prezydent USA

Masz szczęście - jesteś
człowiekiem. Róża jest
piękna, ale nie wie dlaczego
i dla kogo jest piękna
Michel Quoist
francuski duchowny katolicki i pisarz

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

Potykając się, można zajść
daleko; nie wolno tylko
upaść i nie podnieść się.
Johann Wolfgang von Goethe
niemiecki poeta okresu romantyzmu, dramaturg,
prozaik, uczony, polityk

Musimy żeglować czasem z
wiatrem, czasem pod wiatr,
ale żeglować, nie dryfować
ani stawać na kotwicy.
Oliver Wendell Holmes
pisarz amerykański

Jeśli sądzisz, że potrafisz to
masz rację. Jeśli sądzisz, że
nie potrafisz – również masz
rację.

Im więcej mamy czasu na
wykonanie jakiejś pracy,
tym więcej czasu ona nam
zabiera.

Henry Ford

prof. C. Northcote Parkinson

przemysłowiec amerykański, założyciel Ford
Motor Company

brytyjski historyk wojskowości

A zatem równik mam poza
sobą! Okazuje się, że można
tu dotrzeć rowerem... jeśli
się tylko naprawdę tego
pragnie.
Kazimierz Nowak
podróżnik, przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i
z powrotem

By dojść do źródła, trzeba
płynąć pod prąd.
Stanisław Jerzy Lec
polski poeta, satyryk i aforysta

Przyszłość zaczyna się
dzisiaj, nie jutro.
Jan Paweł II
papież

Ludzie, którzy tracą czas
czekając, aż zaistnieją
najbardziej sprzyjające
warunki, nigdy nic nie
zdziałają. Najlepszy czas na
działanie jest teraz!
Mark Fisher
biznesmen

Bądź zmianą, którą
pragniesz ujrzeć w świecie.
Mahatma Gandhi
propagator pacyfizmu jako środka walki
politycznej

Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz
jest najlepszym sposobem jaki znam
na uniknięcie myślenia o tym, że masz
cokolwiek do stracenia. Już teraz
jesteś nagi. Nie ma powodu, dla
którego nie powinieneś żyć tak, jak
nakazuje ci serce.

Steve Jobs
amerykański informatyk, współzałożyciel i prezes firmy Apple Inc.

Odważnym szczęście sprzyja
Wergiliusz
rzymski poeta epicki

Nie chodzi o to, byśmy
osiągnęli nasze najwyższe
ideały, lecz o to, aby były
one naprawdę wysokie.
Robert Baden-Powell
angielski żołnierz, pisarz, twórca skautingu

Osoba, która twierdzi, że
coś nie może być zrobione,
nie powinna przeszkadzać
tej, która właśnie to robi.
powiedzenie chińskie

Każdy człowiek, którego
potomność nazwała wielkim,
osiągnął sukces na tyle właśnie,
na ile zdołał skupić się na celu i
konsekwentnie dążyć w jednym
wytyczonym kierunku.
Orison Swett Marden
lekarz, autor literatury sukcesu osobistego

Twój los zależy od Twoich
nawyków
Brian Tracy
mówca motywacyjny, badacz uwarunkowań
sukcesu

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

O dobrym przywódcy
powiedzą: "Sami to zrobiliśmy"
Lao - Tse
półlegendarny chiński filozof, twórca taoizmu

Albo znajdziemy drogę,
albo ją sami wytyczymy.
Hannibal
dowódca wojsk antycznej Kartaginy

Największe bogactwo, to
robienie tego, co kochasz.
Colin P. Sisson
trener rozwoju osobistego, nauczyciel, pisarz,
weteran wojny w Wietnamie

W konfrontacji strumienia ze
skałą, strumień zawsze
wygrywa - nie przez swoją siłę,
ale przez wytrwałość.
Budda
założyciel buddyzmu

Motywacja jest tym, co
pozwala Ci zacząć. Nawyk
jest tym, co pozwala Ci
wytrwać.
Jim Ryun
lekkoatleta, zdobywca wielu rekordów świata w
biegach

Wygrywa tylko ten, kto ma
jasno określony cel i nieodparte
pragnienie, aby go osiągnąć.
Napoleon Hill
amerykański autor literatury sukcesu osobistego

Geniusz to wynik 1 procenta
natchnienia i 99 procent
wypocenia.
Thomas Edison
amerykański wynalazca

Nie ma żadnego
usprawiedliwienia, by nie
stać się wielkim.
Tom Peters
autor literatury z zakresu skutecznych praktyk
zarządzania

Kochasz życie? Nie trwoń
zatem swego czasu, ponieważ
ono jest z niego utkane.
Benjamin Franklin
drukarz, uczony, filozof, wolnomularz i polityk
amerykański

Jedna maszyna może wykonać
pracę pięćdziesięciu
przeciętnych ludzi. Ale żadna
maszyna nie wykona pracy
jednego człowieka
ponadprzeciętnego.
Elbert (Green) Hubbard
pisarz, wydawca, artysta i filozof amerykański

Największym zwycięstwem
jest to, które odnosimy nad
nami samymi
Tadeusz Kościuszko

Jest tylko jeden sposób nauki.
Poprzez działanie.
Paulo Coelho
brazylijski pisarz i poeta

generał, polski i amerykański bohater narodowy

Widzicie różne rzeczy i pytacie:
dlaczego takie są? Natomiast ja
marzę o rzeczach, których nie
ma i pytam: dlaczego by nie
miały zaistnieć?

Geniusz to czasem tylko
instynkt, który nie podlega
doskonaleniu; częściej jest to
sztuka trafnego kojarzenia
codziennie doskonalona dzięki
obserwacji i doświadczeniu.

George Bernard Shaw
irlandzki dramaturg i prozaik

Napoleon Bonaparte
dowódca, mąż stanu i cesarz Francuzów

Lepiej spłonąć niż zwiędnąć

Chcąc doznać pełni szczęścia,
trzeba je dzielić z kimś drugim

Aleksander Wielki
król Macedonii

Mark Twain
amerykański pisarz, satyryk, humorysta

Jeśli dasz człowiekowi rybę,
nakarmisz go na jeden dzień.
Jeśli nauczysz go, jak łowić
ryby, nakarmisz go na całe
życie.
przysłowie indiańskie

Osoba, którą sobie wyobrażasz,
jest osobą, którą się staniesz
Jim Cathcart
prelegent motywacyjny

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret
sukcesu, to jest to umiejętność
przyjmowania cudzego punktu
widzenia i patrzenia z tej
perspektywy z równą łatwością
jak z własnej.

Biednym jest nie ten, kto ma
mało, ale ten, kto tęskni za
tym, by mieć więcej.
Seneka
rzymski filozof, pisarz i poeta

Henry Ford
przemysłowiec amerykański, założyciel Ford Motor Company

Tylko ta praca daje siły,
która i sił wymaga.

Człowiek jest tym, o czym
przez cały dzień myśli

Władysław Grzeszczyk

Ralph Waldo Emerson

satyryk i aforysta

amerykański pisarz i filozof idealistyczny

Bądź wierny sobie, a nie
będziesz niewierny innym.
Francis Bacon
angielski mąż stanu i filozof

Czytanie dobrych książek
jest niczym rozmowa z
najwspanialszymi ludźmi
Kartezjusz
francuski matematyk i filozof

Jesteśmy jak żeglarze, którzy
muszą swój żaglowiec
przebudować na otwartym
morzu, a nie mogą go nigdy
położyć w doku i zbudować od
nowa z najlepszych części.
Otto Neurath
austriacki filozof, socjolog i ekonomista

Nikt nie jest w stanie
sprawić, byś poczuł się
gorszym, bez Twojego
pozwolenia
Eleanor Roosevelt
aktywistka praw człowieka, dyplomata i żona
prezydenta USA

Myśl w kategoriach sukcesu,
wyobrażaj sobie sukces, a wprawisz
w ruch moc dającego się
zrealizować pragnienia. Kiedy
obraz umysłowy lub postawa będzie
utrzymywana wystarczająco mocno,
w rzeczywistości przejmie kontrolę
nad warunkami i okolicznościami.

Cieśla, który chce dobrze
robotę wykonać, musi
wpierw naostrzyć swe
narzędzia
Konfucjusz
chiński filozof i myśliciel

Norman Vincent Peale
amerykański psycholog i pisarz

Cnotę widać wyraźniej w
czynach niż w ich braku

Przeszkody pojawiają się,
gdy spuszczasz wzrok z celu

Arystoteles

Hannah More

filozof grecki

angielska pisarka religijna i filantropka

Trzeba jakoś swoje życie przeżyć.
Jeżeli chcesz utrzymać się na
odpowiednim poziomie, nie masz
wyjścia - musisz znaleźć jakiś
ciekawy na to sposób. Nie
znajdziesz go jednak, jeżeli tylko
będziesz siedzieć na tyłku.

Człowiek powinien sięgać
po to, co przewyższa jego
możliwości
Robert Browning
angielski poeta i dramatopisarz

Katharine Hepburn
aktorka amerykańska

Jeśli z premedytacją planujesz,
by nie wykorzystać w pełni
swojego potencjału - muszę Cię
ostrzec - będziesz nieszczęśliwy
do końca swoich dni.

Można rozpalić nowy ogień,
lecz nie sposób wskrzesić
ognia raz ugaszonego
Wang Chong
chiński filozof

Abraham Maslow
amerykański psycholog, autor teorii hierarchii potrzeb

Bardziej niż cokolwiek
innego - przygotowywanie
się jest sekretem do sukcesu
Henry Ford

Mądry jest nie ten, który
martwi się z powodu
niedostatku, lecz ten, który
cieszy się z tego, co ma.

przemysłowiec amerykański, założyciel Ford
Motor Company
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Demokryt
filozof grecki

