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A jak Ci Dam buzi, 
to mi oddasz?

Bądź kimś, kto sprawia,
że inni czują się kimś.

 Bądź
najlepszą

wersją siebie.

Bądź typem
osoby, którą

chciałbyś
poznać.



 Biegnij za marzeniami,
jeżeli ich nie dogonisz

to przynajmniej
schudniesz.

Błędy to dowód,
że próbujesz.

 Ciesz
się z małych

rzeczy.

Co mam zrobić
jutro zrobię

dzisiaj, a jutro
odpocznę.



Czekolada to kakaowiec,
kakaowiec to drzewo,

drzewo to roślina więc
czekolada to sałatka.

Doceniam to co
jest we mnie
wspaniałe.

 Jak żyć? Jak
najbardziej.

Dzień bez
uśmiechu jest

dniem
straconym.



Jedyna osoba, do której
warto się porównywać

to ty z wczoraj.

 Jeśli chcesz zdobyć coś,
czego wcześniej nigdy
nie miałeś, to musisz
zrobić coś, czego nigdy
wcześniej nie robiłeś.

 Jeśli mama nie może
znaleźć to przepadło.

Jeśli chcesz
oglądać tęczę,

musisz dzielnie
znieść deszcz.



Jeśli
nie zmienisz nic,

nic się nie zmieni.

  Jeśli myślisz, że jesteś
za mały by mieć wpływ
na świat, to nigdy nie

znalazłeś się w namiocie
z komarem.

Jutro
- jest najbardziej

zajętym dniem w roku.

Jeśli wiesz
dokąd chcesz
płynąć każdy

wiatr będzie Ci
sprzyjał.



 Kawa – zawsze
i wszędzie.

 Kawa najlepiej smakuje
we dwoje.

Kiedyś – nie
ma takiego

dnia
tygodnia.

 Kiedy czujesz
się piękna i

silna w środku,
to widać na
zewnątrz.

Kawa to takie
przytulenie w kubku.



Kolekcjonuj
chwile nie

rzeczy.

Kopciuszek jest
dowodem na to, że

nowa para butów może
odmienić życie.

 Ludzie sukcesu ciągle się
uczą i rozwijają, ludzie

przeciętni uważają,
że już wszystko wiedzą.

Logika
zaprowadzi Cię z

punktu A do
punktu B.

Wyobraźnia
zaprowadzi Cię

wszędzie.



Małe czyny które
robisz są lepsze niż

duże, które planujesz.

Martwienie nie zabierze
jutrzejszych

problemów, ale zabierze
dzisiejszy spokój.

Możesz znaleźć
wymówkę lub możesz

znaleźć sposób.

Motywacja jest
tym co pozwala
Ci zacząć. Nawyk

jest tym co
pozwala Ci
skończyć.



Mój plan na dziś:
do południa nic, a

potem wolne.

 Najlepsza pora
jest teraz.

 Nie czekaj na idealny
moment, wybierz

moment i spraw by
był idealny.

Negatywne
myślenie nie da
Ci pozytywnego

życia.

 Nie licz dni.
Spraw, żeby to
dni się liczyły.



 Nie masz czasu,
czy nie masz

determinacji?

 Nie możesz wszystkich
uszczęśliwić nie jesteś

słoikiem nutelli.

 Nie potykają się tylko
Ci, co stoją w miejscu.

Nie musisz być
wielki by zacząć,

ale musisz
zacząć by być

wielkim.

Nie przyjmuj
krytyki od osoby

od której nie
przyjął byś rady.



Nie znam klucza do
sukcesu, ale

kluczem do porażki
jest próbowanie

zadowolenia
wszystkich wokół.

Nieważne, że się
potykasz ważne,

że wstajesz.

 Nigdy nie patrz na
nikogo z góry,

chyba, że pomagasz
mu wstać.

Normalny
może być
program 
w pralce.



Od tego, jak
spędzamy każdy

dzień, zależy to, jak
spędzamy całe życie.

Opuszczanie
toksycznych ludzi
to ważny krok do
bycia szczęśliwym.

 Pamiętaj o uśmiechu.

Padłaś, powstań,
popraw koronę

 i ZASUWAJ.

Pokaż zębom świat.



 Poniedziałek
powinien być tylko

dla chętnych.

Problemem nie
jest problem,

problemem jest
Twoje podejście do

problemu.

Przytulenie to taka
witamina, której
każdy potrzebuje.

Przyjaciele są jak
ciche anioły,

które podnoszą
nas, kiedy nasze

skrzydła
zapominają jak

latać.



Pudłujesz
100% strzałów,

których nie
oddajesz.

Rób to, co uważasz
za stosowne. I tak
zawsze znajdzie się

ktoś, kto
uważa inaczej.

Sukces to nie zawsze
to co widać na

pierwszy rzut oka.

Rób
więcej rzeczy

które sprawiają,
że zapominasz

zajrzeć do
telefonu.



Szczęście to jedyna
rzecz, która się

mnoży, gdy się ją
dzieli.

 Środa to już
piątek, tylko dwa

dni wcześniej.

 Teraz – najlepszy czas
na działanie.

Telefon przybliża
do osób, które są

daleko, ale
oddala od osób

które są
tuż obok.

 To będzie dobry dzień.



To nie jest bałagan
tylko bardzo

skomplikowany
porządek.

Trzeba wyruszyć w
drogę żeby do
czegoś dojść.

Twój uśmiech to
twoje logo.

 Trzeba żyć tak,
żeby nie mieć

czasu na
Facebooka.

Ucz się tak aby wszyscy
chcieli od Ciebie ściągać.



Uśmiech jest
pierwszym

kosmetykiem.

Uśmiechnij się,
dzisiaj będzie
dobry dzień.

Wielkie rzeczy
mają zazwyczaj
małe początki.

Warto mówić
KOCHAM.

 Wszystkie nasze marzenia mają szanse
się spełnić, jeśli mamy odwagę je

realizować.



Wszystko jest trudne
zanim stanie się

łatwe.

 Z uśmiechem na twarzy
człowiek podwaja swoje

możliwości.

Zaufanie jest jak
zapałka, drugi raz jej

nie odpalisz.

Za rok będziesz
żałować, że nie
zacząłeś dzisiaj.

 Zrób dziś coś czego innym się nie chce.
Jutro będziesz mieć czego oni pragną.



„Cel jest to
marzenie z datą

wykonania” 
Napoleon Hill

„Dwie najkrótsze
odpowiedzi TAK i NIE

wymagają najdłuższego
zastanowienia” 

Pitagoras

„Internet-
nieograniczona
komunikacja,

nieograniczona
izolacja”

 Paul Carvel

„Inspiracja
istnieje, ale

musi Cię zastać
przy pracy” 

Picasso



„Kiedy przegrywasz,
nie przegrywaj

lekcji” 
Dalaylama

„Kiedyś”,
to choroba, która
każe nam zabrać
wszystkie nasz

marzenia do grobu.

„Nic nie jest
szczególnie trudne
do zrobienia, jeśli

to rozłożysz na
etapy” 

Henry Ford

„Nawet
najdłuższa

podróż zaczyna
się od pierwszego

kroku.”
Lao Tzu



„Nie bój się dużego
kroku. Nie pokonasz

przepaści dwoma
małymi.” 

David
Lloyd George

„Nie psuj tego, co
masz pragnąc rzeczy

których mieć nie
możesz”

Epikur

„Śmiech jest dla
duszy tym

samym, czym
tlen dla płuc”

Louis de funes

„Nigdy nie rezygnuj
 z osiągnięcia celu

tylko dlatego, że jego
osiągnięcie wymaga

czasu. Czas i tak
upłynie!” 

H. Jackson Brown Jr.



„Tajemnica sukcesu
to wytrwałość w

postanowieniach”
Benjamin Disraeli

„To nie nasze życie
jest krótkie, to my
czynimy je krótkim

zajmując się
sprawami

niepotrzebnymi.”
Seneka

„Utrzymuj
wysokimi: swoje

obcasy, swoją głowę
i swoje wartości.” 

Coco Chanel

„Uśmiech jest jak
słońce, które spędza

chłód z ludzkiej
twarzy.” 

Victor Hugo



„Wściekamy się na
siebie, ale warto

zadać sobie
pytanie: gdyby tej

osoby zabrakło
jutro, czy ja nie
będę tęsknić?”
ks. Jan Kaczkowski

„W życiu nie chodzi
o czekanie aż burza
minie. Chodzi o to,

by nauczyć
się tańczyć
w deszczu.”

 Vivian Green

„Zacznij tam, gdzie
jesteś. Użyj tego, co

masz. Zrób, co
możesz.”

Arthur Ashe

„Zła wiadomość jest
taka, że czas leci. Dobra
wiadomość jest taka, że

Ty jesteś pilotem” 
Michael Altshuler


