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Wprowadzenie

Ludzie często mówią, że motywacja jest nietrwała. Kąpiel też nie jest – dlate-
go polecamy ją codziennie – Zig Ziglar

Motywacja jak mówi definicja to stan gotowości do podjęcia określonego 
działania, wywołany potrzebą osiągnięcia jakiegoś upragnionego celu – któ-
ry wyznacza cel oraz kierunek tych działań. 

Jak nam wiadomo, bardzo często tracimy motywację i pozwalamy na do-
minację w naszym życiu prokrastynacji, czyli nawyku odkładania rzeczy 
na ostatnią chwilę. Przy braku motywacji nasze działania są powstrzymy-
wane, gdyż nie widzimy potrzeby robienia rzeczy, które chcielibyśmy zrobić, 
nie zależy nam na osiągnięciu tego, na czym naprawdę nam zależało, oraz 
przestajemy wierzyć w to, iż możemy stać się osobą, którą pragnęliśmy być. 

Sekret zwycięstwa nad prokrastynacją polega na tym, że musisz ciągle utrzy-
mywać swoją motywację. Codziennie musisz robić to, co cię motywuje, 
może to być słuchanie ulubionej piosenki, ułatwiającej ci wejście we właści-
wy poranny rytm, lub po prostu przeczytanie kilku inspiracji. Każdego dnia 
musisz motywować samego siebie, ponieważ, kiedy masz motywację, to 
masz energię, pomysły i marzenia oraz gonisz za swoimi marzeniami z głę-
boką wiarą w to, że właśnie to osiągasz i jeszcze coś więcej.

Aby pomóc Ci w utrzymywaniu motywacji, zebrałem kilka najlepszych cy-
tatów sławnych mówców oraz znanych postaci historycznych. Każdego dnia 
przeczytaj kilka z nich oraz zastanów się nad ich znaczeniem oraz ukrytą 
w nich filozofią. Wybierz swoje ulubione Cytaty, które współgrają z twoim 
wnętrzem oraz pobudzają cię do ruszenia naprzód i podjęcia działań. Napisz 
je na kartce i umieść je w miejscach, w których będziesz je widzieć zawsze 
i wszędzie każdego dnia – w domu, w pracy, w swoim samochodzie, w port-
felu, w torebce. W ten sposób w każdej chwili, gdziekolwiek jesteś i co ro-
bisz, zawsze będziesz mieć porcję codziennej motywacji. 

Steven Grabek
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Cytaty 1 – 5

The world has the habit of making room for the man whose words and ac-
tions show that he knows where he is going.
Cały świat ma zwyczaj robić miejsce człowiekowi, którego słowa i działania 
pokazują, iż wie on, dokąd zmierza.

Napoleon Hill

Circumstance does not make the man; it reveals him to himself.
Okoliczności nie tworzą człowieka, one ukazują mu obraz jego samego.

James Allen

The greater danger for most of us is not that our aim is too high and we miss 
it, but that it is too low and we reach it.
Największe niebezpieczeństwo dla większości z nas nie leży w tym, że nasz 
cel jest zbyt wysoko i go tracimy, lecz w tym, że jest on zbyt nisko i możemy 
go osiągnąć.

Michelangelo Buonarroti

Your life is in your hands, to make of it what you choose.
Twoje życie jest w twoich rękach, wykorzystaj to, co wybierzesz. Życie to raj, 
do którego klucze są w naszych rękach.

John Kehoe

Let others lead small lives, but not you. Let others argue over small things, 
but not you. Let others cry over small hurts, but not you. Let others leave 
their future in someone else’s hands, but not you.
Niech inni wiodą spokojne życie, ale nie ty. Niech inni kłócą się z błahego 
powodu, ale nie ty. Niech inni płaczą nad drobnymi ranami, ale nie ty. Niech 
inni powierzają swoje życie w nie swoje ręce, ale nie ty.

Jim Rohn
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Cytaty 6 – 10

I challenge you to make your life a masterpiece. I challenge you to join the 
ranks of those people who live what they teach, who walk their talk. 
Wzywam cię, abyś ze swojego życia uczynił majstersztyk. Wzywam cię, abyś 
dołączył do grona tych ludzi, którzy żyją tak, jak uczą, i którzy podążają 
za tym, co mówią. 

Anthony Robbins

The secret of getting ahead is getting started.
Kluczem powodzenia jest zacząć.

Mark Twain

For true success ask yourself these four questions: Why? Why not? Why not 
me? Why not now?
Aby odnieść prawdziwy sukces, zadaj sobie cztery pytania: Dlaczego? 
Dlaczego nie? Dlaczego nie ja? Dlaczego nie teraz?

James Allen

Issue a blanket pardon. Forgive everyone who has ever hurt you in any way.
Forgiveness is a perfectly selfish act. It sets you free from the past
Wystaw akt ułaskawienia. Przebacz wszystkim, którzy kiedykolwiek cię 
skrzywdzili w jakikolwiek sposób. Przebaczenie jest idealnym aktem samo-
lubnym. Ono uwolni cię od przeszłości. 

Brian Tracy

Our greatest glory is not in never failing but in rising up every time we fail
Naszym największym sukcesem nie jest to, że nigdy nie ponosimy porażek, 
ale to, że podnosimy się po każdym niepowodzeniu.

Ralf Waldo Emerson 
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Cytaty 11 – 14

Learn to enjoy every minute of your life. Be happy now. Don’t wait for some-
thing outside of yourself to make you happy in the future. Think how really 
precious is the time you have to spend, whether it’s at work or with your fa-
mily. Every minute should be enjoyed and savoured.
Naucz się cieszyć każdą minutą swojego życia. Bądź szczęśliwy teraz. Nie 
czekaj, aż coś na zewnątrz uczyni cię szczęśliwym w przyszłości. Pomyśl, jak 
cenna jest ta chwila, którą masz spędzić, czy to w pracy, czy z twoją rodziną. 
Powinieneś cieszyć się i smakować każdą minutę. 

Earl Nightingale

Far better it is to dare mighty things, to win glorious triumphs, even tho-
ugh chequered by failure, than to take rank with those poor souls who ne-
ither enjoy much nor suffer much, because they live in the grey twilight that 
knows neither victory nor defeat.
Znacznie lepiej jest odważyć się na zrobienie wielkiej rzeczy, aby odnieść 
wspaniały triumf, nawet jeśli okraszony jest niepowodzeniem, niż brać przy-
kład z tych biednych dusz, które nigdy nie cieszyły się ani wiele nie wycier-
piały, ponieważ żyły w szarym półmroku, nie zaznawszy ani zwycięstwa ani 
porażki. 

Theodore Roosevelt

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit.
Jesteśmy tym, co w życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym 
aktem, lecz nawykiem.

Arystoteles

Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools. 
Niemożliwe to słowo, które można znaleźć wyłącznie w słowniku głupców.

Napoleon Bonaparte
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Cytaty 15 – 20

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that 
you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail 
away from the safe harbour. Catch the trade winds in your sails. Explore. 
Dream. Discover.
Za dwadzieścia lat będziesz bardziej rozczarowany tym, czego nie zrobiłeś, 
niż tym, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczny port. Złap w żagle 
pomyślne wiatry. Badaj. Marz. Odkrywaj. 

Mark Twain

The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them 
into the impossible.
Jedyny sposób, aby odkryć granice możliwości, to przekroczyć je i sięgnąć 
po niemożliwe. 

Arthur C.Clarke

It is hard to fail, but it is worse never to have tried to succeed.
Porażka bardzo boli, ale jeszcze gorszym jest nie próbować odnieść sukcesu.

Theodore Roosevelt

Fortune favours the brave. 
Szczęście sprzyja odważnym.

Publius Terence

Ah, but a man’s reach should exceed his grasp, or what’s a heaven for?
Cóż, jednak człowiek powinien próbować być lepszym niż myśli, że jest, 
bo nie powinien zdawać się na łaskę losu. 

Robert Browning

People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – 
that’s why we recommend it daily.
Ludzie często mówią, że motywacja nie trwa wiecznie. Kąpiel też nie – dlate-
go zalecana jest codziennie. 

Zig Ziglar
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Cytaty 21 – 25

Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but 
a keen pulsating desire, which transcends everything.
Pragnienie jest punktem wyjścia wszystkich osiągnięć, nie nadzieja, nie ży-
czenie, ale głębokie tętniące pragnienie, aby przekroczyć wszystko.

Napoleon Hill

People become really quite remarkable when they start thinking that they 
can do things. When they believe in themselves they have the first secret 
of success.
Ludzie stają się naprawdę wspaniali, kiedy zaczynają myśleć, że mogą zro-
bić wszystko. Kiedy uwierzą w siebie, to oznacza, że posiedli pierwszy sekret 
sukcesu.

Norman Vincent Peale

Men are born to succeed, not fail.
Człowiek rodzi się, by odnieść sukces, nie porażkę.

Henry David Thoreau

What we can or cannot do, what we consider possible or impossible, is rare-
ly a function of our true capability. It is more likely a function of our beliefs 
about who we are.
To, czy coś możemy lub nie możemy zrobić, co rozważamy, że jest możliwe 
lub niemożliwe, rzadko jest funkcją naszych prawdziwych zdolności. Jest to 
raczej funkcja naszych przekonań o tym, kim jesteśmy. 

Anthony Robbins

Every human has four endowments – self-awareness, conscience, indepen-
dent will and creative imagination. These give us the ultimate human fre-
edom... The power to choose, to respond, to change.
Każdy człowiek ma cztery dary – samoświadomość, sumienie, niezależną 
wolę i twórczą wyobraźnię. Dają nam one ostateczną ludzką wolność... Moc, 
by wybierać, odpowiadać, zmieniać.

Stephen Covey
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Cytaty 26 – 30

All the breaks you need in life wait within your imagination, Imagination is 
the workshop of your mind, capable of turning mind energy into accompli-
shment and wealth.
Wszystkie hamulce, których potrzebujesz w życiu, znajdują się w twojej wy-
obraźni. To wyobraźnia jest warsztatem w twoim umyśle, którego energię 
może zmienić w spełnienie i bogactwo.

Napoleon Hill

There is just one life for each of us: our own.
Jest tylko jedno życie dla każdego z nas: nasze własne.

Euripides

If you believe in what you are doing, then let nothing hold you up in your 
work. Much of the best work of the world has been done against seeming 
impossibilities.
Jeśli wierzysz w to, co robisz, niech nic nie powstrzyma cię w twojej pracy. 
Większość najlepszych prac świata powstała, kiedy innym wydawało się to 
niemożliwe. 

Dale Carnegie

There is no such thing in anyone’s life as an unimportant day.
Nie ma takiej rzeczy w życiu kogokolwiek, jak stracony dzień.

Alexander Woollcott

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what 
their future could be, ideal in every respect, and then they work every day 
toward their distant vision, that goal or purpose.
Wszyscy ludzie sukcesu, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, są wielkimi marzy-
cielami. Wyobrażali sobie, jaka mogłaby być ich przyszłość, idealna w każ-
dym calu, a następnie pracowali każdego dnia z myślą o tej odległej wizji, 
tym celu lub postanowieniu. 

Brian Tracy
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Cytaty 31 – 36

The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is pre-
pared to die at any time.
Strach przed śmiercią pochodzi ze strachu przed życiem. Człowiek, który żyje 
w pełni, jest przygotowany do śmierci w każdym czasie. 

Mark Twain

There are no accidents... there is only some purpose that we haven’t yet 
understood.
Nie ma przypadków … Są tylko jakieś cele, których jeszcze nie zrozumieliśmy. 

Deepak Chopra

They can because they think they can.
Oni mogą, ponieważ myślą, że mogą. 

Virgil

There are those who dream and wish and there are those who dream and 
work.
Są tacy, którzy marzą i pragną, a są i tacy, którzy marzą i pracują. 

Jeune.E. McIntyre

No man is a failure who is enjoying life.
Żaden człowiek, który cieszy się życiem, nie jest nieudacznikiem. 

William Feather

Death is not the biggest fear we have; our biggest fear is taking the risk to be 
alive -- the risk to be alive and express what we really are.
Śmierć nie jest tym, co nas najbardziej przeraża; najbardziej boimy się ryzy-
kować, by żyć – ryzykować, aby żyć i wyrażać to, czym naprawdę jesteśmy. 

Don Miguel Ruiz
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Cytaty 37 – 41

Be miserable. Or motivate yourself. Whatever has to be done, it’s always 
your choice.
Bądź nieszczęśliwy. Lub motywuj się. Cokolwiek zrobisz, to jest zawsze twój 
wybór. 

Wayne Dyer

You and I are essentially infinite choice-makers. In every moment of our exi-
stence, we are in that field of all possibilities where we have access to an 
infinity of choices.
Ja i ty jesteśmy nieskończonym wyborem decydentów. W każdym momencie 
naszego życia jesteśmy w takim polu możliwości, gdzie mamy dostęp do nie-
skończonych wyborów.

Deepak Chopra

You can have anything you want, if you want it badly enough. You can be 
anything you want to be, do anything you set out to accomplish if you hold 
to that desire with singleness of purpose.
Możesz mieć wszystko, czego zapragniesz, jeżeli tego bardzo chcesz. Możesz 
być, kim zechcesz, zrobić wszystko, co zaplanowałeś, jeśli trzymasz się tego 
pragnienia z jasno określonym celem. 

Abraham Lincoln

If you deliberately plan on being less than you are capable of being, then I 
warn you that you’ll be unhappy for the rest of your life.
Jeśli z premedytacją planujesz, by nie wykorzystać w pełni swojego potencja-
łu, ostrzegam cię, że będziesz nieszczęśliwy do końca swoich dni. 

Abraham H. Masłow

Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have, 
it depends solely upon what you think.
Pamiętaj, szczęście nie zależy od tego, kim jesteś, ani od tego, co masz, ono 
zależy wyłącznie od tego, co myślisz. 

Dale Carnegie
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Cytaty 42 – 47

The only man who never makes mistakes is the man who never does any-
thing.
Tylko ten nie popełnia błędów, kto nigdy nic nie robi.

Theodore Roosevelt

Self-pity gets you nowhere. One must have the adventurous daring to ac-
cept oneself as a bundle of possibilities and undertake the most interesting 
game in the world – making the most of one’s best.
Użalanie się nad sobą prowadzi donikąd. Trzeba mieć odwagę, aby zaakcep-
tować siebie jako pakiet możliwości i podjąć najciekawszą na świecie grę – 
dawanie z siebie tego, co najlepsze.

Harry Emerson Fosdick

Man’s mind, once stretched by a new idea, never regains its original dimen-
sions.
Umysł człowieka rozciągnięty nowym pomysłem nigdy nie powraca do pier-
wotnych rozmiarów. 

Oliver Wendell Holmes, Jr

The nearest way to glory is to strive to be what you wish to be thought to be.
Najkrótsza droga do sławy to starać się być tym, za kogo chciałbyś, żeby cię 
uważano. 

Socrates

The man who trims himself to suit everybody will soon whittle himself away.
Człowiek, który będzie się naginać tak, aby przypaść do gustu każdemu, 
wkrótce znajdzie się na uboczu. 

Charles Schwab

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and 
leave a trail.
Nie chodź tam, dokąd mogła prowadzić ścieżka; zamiast tego idź tam, gdzie 
jej nie ma i pozostaw szlak.

Ralph Waldo Emerson
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Cytaty 48 – 53

At least three times every day take a moment and ask yourself what is re-
ally important. Have the wisdom and the courage to build your life around 
your answer.
Co najmniej trzy razy dziennie poświęć chwilę i odpowiedz sobie na pytanie, 
co tak naprawdę jest ważne. Miej mądrość i odwagę, aby budować swoje 
życie wokół swojej odpowiedzi. 

Lee Jampolsky

To be yourself in a world that is constantly trying to make you something 
else is the greatest accomplishment.
Być sobą w świecie, który nieustannie próbuje cię zrobić kimś innym, jest naj-
większym osiągnięciem.

Ralph Waldo Emerson

It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.
Nie powstrzymuje cię myśl, kim jesteś, ale myśl, kim nie jesteś. 

Autor nieznany

Simplicity is the key to brilliance.
Prostota jest kluczem do blasku. 

Bruce Lee 

There is no end. There is no beginning. There is only the infinite passion of 
life.
Nie ma końca. Nie ma początku. Jest tylko nieskończona pasja życia. 

Federico Fellini 

Work as though you would live forever, and live as though you would die 
today.
Pracuj tak, jakbyś miał żyć zawsze, a żyj tak, jakbyś miał umrzeć dzisiaj. 

Og Mandino
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Cytaty 54 – 57

What the mind of man can conceive and believe, the mind of man can achie-
ve.
Cokolwiek umysł człowieka może pojąć i w cokolwiek uwierzyć, może też to 
osiągnąć. 

Napoleon Hill

Know the true value of time; snatch, seize, and enjoy every moment of it. 
No idleness, no delay, no procrastination; never put off till tomorrow what 
you can do today.
Poznać prawdziwą wartość czasu; chwytać, wykorzystać, i cieszyć się każdą 
chwilą. Żadnego lenistwa, opóźnienia czy prokrastynacji; nigdy nie odkładaj 
do jutra tego, co możesz zrobić dzisiaj.

Earl of Chesterfield

Finish each day and be done with it. You have done what you could; some 
blunders and absurdities have crept in; forget them as soon as you can. 
Tomorrow is a new day; you shall begin it serenely and with too high a spirit 
to be encumbered with your old nonsense.
Kończąc każdy dzień, skończ z nim na dobre. Zrobiłeś, co mogłeś, i szybko 
zapomnij o wszelkich gafach i absurdach, które się wkradły. Jutro jest nowy 
dzień, będziesz mógł go zacząć z nową energią i bez tych obciążających cię 
starych bzdur.

Ralph Waldo Emerson

Consult not your fears but your hopes and your dreams. Think not about 
your frustrations, but about your unfulfilled potential. Concern yourself not 
with what you tried and failed in, but with what it is still possible for you to 
do.
Analizuj nie swoje obawy, ale swoje nadzieje i marzenia. Nie myśl o frustra-
cji, ale o swoim niespełnionym potencjale. Martw się nie tym, co próbowałeś 
i ci się nie udało się, ale tym, co nadal jest możliwe do zrobienia.

Papież Jan XXIII
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Cytaty 58 – 62

Look at a day when you are supremely satisfied at the end. It’s not a day 
when you lounge around doing nothing, it’s when you’ve had everything to 
do and you’ve done it.
Spójrz na dzień, gdy jesteś niezwykle zadowolony na koniec. To nie jest dzień, 
kiedy ty włóczysz się, nic nie robiąc, to jest wtedy, kiedy masz już wszystko, 
co miałeś zrobić, i to zrobiłeś.

Margaret Thatcher

You must be the change you wish to see in the world.
Musisz być zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie.

Mahatma Gandhi

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń. 

Eleanor Roosevelt

Everything that is happening at this moment is a result of the choices you’ve 
made in the past.
Wszystko, co dzieje się w tej chwili, jest wynikiem wyborów, których dokona-
łeś w przeszłości. 

Deepak Chopra

Cherish your visions and your dreams, as they are the children of your soul, 
the blueprints of your ultimate achievements.
Pielęgnuj swoje wizje i marzenia, ponieważ to one są dzieckiem twojej duszy, 
planem twoich ostatecznych osiągnięć. 

Napoleon Hill 
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Cytaty 63 – 68

Successful people make money. It’s not that people who make money beco-
me successful, but that successful people attract money. They bring success 
to what they do.
Ludzie sukcesu zarabiają pieniądze. Nie chodzi o to, że ludzie, którzy zara-
biają, odnoszą sukces, ale że ludzie sukcesu przyciągają pieniądze. Odnoszą 
sukces w tym, co robią.

Wayne Dyer 

Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.
Porażka jest po prostu okazją, aby ponownie zacząć, tym razem bardziej in-
teligentnie.

Henry Ford 

Victory belongs to the most persevering.
Zwycięstwo należy do najbardziej wytrwałych.

Napoleon Bonaparte

Dream lofty dreams, and as you dream, so you shall become. Your vision is 
the promise of what you shall one day be; your ideal is the prophecy of what 
you shall at last unveil. 
Marz wzniosłymi marzeniami, a kiedy marzysz, takim się stajesz. Twoja wizja 
jest obietnicą, że któregoś dnia takim będziesz; twoim ideałem jest proroc-
two, które w końcu odkryjesz.

James Allen

You will never possess what you are unwilling to pursue.
Nigdy nie będziesz posiadać tego, za czym nie jesteś skłonny podążać. 

Mike Murdock

He who controls others may be powerful, but he who has mastered himself 
is mightier still.
Ten, kto kontroluje innych, wydaje się potężny, ale ten, kto opanował siebie, 
jest jeszcze mocniejszy. 

Lao-Tzu
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Cytaty 69 – 73

I’ve come to believe that all my past failure and frustrations were actually 
laying the foundation for the understandings that have created the new le-
vel of living I now enjoy.
Doszedłem do wniosku, że cała moja przeszłość nie powiodła się i frustracje 
były rzeczywiście podwaliną do zrozumienia, że stworzyłem nowy poziom 
życia, którym teraz się cieszę. 

Anthony Robbins

If you don’t risk anything, then you risk even more.
Jeśli nie podejmujesz żadnego ryzyka, wtedy ryzykujesz jeszcze więcej.

Erica Jong

It was character that got us out of bed, commitment that moved us into ac-
tion, and discipline that enabled us to follow through.
To był znak, żebyśmy wstali z łóżka, zaangażowanie, które posunęło nas 
do działania, i dyscyplina, która pozwoliła nam na pójście dalej.

Zig Ziglar

No matter how hard the past, you can always begin again.
Nieważne, jak trudna przeszłość, zawsze możesz zacząć od nowa.

Budda

The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, 
not to worry about the future, nor to anticipate troubles, but to live in the 
present moment wisely and earnestly.
Tajemnica zdrowia, zarówno umysłu, jak i ciała, nie tkwi w opłakiwaniu 
przeszłości, martwieniu się o przyszłość, ani przewidywaniu problemów, ale 
w mądrym i rzetelnym życiu chwilą obecną. 

Budda
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Cytaty 74 – 79

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a mirac-
le. The other is as if everything is.
Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby. Pierwszym jest przekonanie, 
że nic nie jest cudem. Drugim, że cudem jest wszystko.

Albert Einstein

Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you’ve imagined.
Idź zdecydowanie w kierunku swoich marzeń! Żyj życiem, jakie sobie wy-
obraziłaś. 

Henry David Thoreau

Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can 
go.
Tylko ci, którzy podejmują zbyt duże ryzyko, mogą się dowiedzieć, jak daleko 
można się posunąć.

T. S. Elliot

All that we are is the result of what we have thought.
Wszystko, czym jesteśmy, to rezultat tego, o czym myśleliśmy.

Budda

It is not because things are difficult that we do not dare, it is because we do 
not dare that they are difficult.
To nie dlatego, że rzeczy są trudne, nie mamy odwagi ich zrobić, ale dlatego, 
że nie mamy odwagi, to są one trudne.

Seneka

It was a high counsel that I once heard given to a young person, „Always do 
what you are afraid to do”.
Kiedyś usłyszałem mądrą radę, którą dostał pewien młody człowiek, „Zawsze 
rób to, co boisz się zrobić”.

Ralph Waldo Emerson
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Cytaty 80 – 84

The best motivation is self-motivation. The guy says, “I wish someone would 
come by and turn me on.” What if they don’t show up? You’ve got to have a 
better plan for your life.
Najlepszą motywacją jest samomotywacja. Facet mówi: „Pragnę, by ktoś 
przyszedł i podniecił mnie.” A co, jeśli nikt się nie zgłosi? Musisz mieć lepszy 
plan na swoje życie.

Jim Rohn 

It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are 
not.
Lepiej, żeby cię nienawidzili takim, jaki jesteś, niż kochali kogoś, kim nie je-
steś.

Andre Gide

Our strength grows out of our weakness.
Nasza siła wyrasta z naszych słabości. 

Ralph Waldo Emerson

Confidence is a habit that can be developed by acting as if you already had 
the confidence you desire to have.
Zaufanie jest nawykiem, który można rozwijać, działając tak, jakbyś już miał 
zaufanie, które pragniesz mieć.

Brian Tracy

You gain strength, courage and confidence by every experience in which you 
really stop to look fear in the face. You must do the thing that you think you 
cannot do.
Nabierasz siły, odwagi i pewności siebie przez każde doświadczenie, w którym 
naprawdę nie boisz się spojrzeć strachowi w twarz. Musisz robić rzeczy, 
o których myślisz, że nie możesz zrobić.

Eleanor Roosevelt
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Cytaty 85 – 90

If a man does only what is required of him, he is a slave. If a man does more 
than is required of him, he is a free man.
Jeśli człowiek robi tylko to, co jest od niego wymagane, jest niewolnikiem. 
Jeśli człowiek robi więcej, niż jest od niego wymagane, jest wolnym człowie-
kiem.

Przysłowie chińskie 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important 
thing is to not stop questioning.
Ucz się z przeszłości, żyj dniem dzisiejszym, miej nadzieję na przyszłość. 
Ważną rzeczą jest, abyś nie przestał pytać. 

Albert Einstein

The better part of happiness is to wish to be what you are.
Lepszą stroną szczęścia jest życzenie bycia tym, kim jesteś.

Desiderius Erasmus

The whole secret of a successful life is to find out what is one’s destiny to 
do, and then do it.
Całym sekretem udanego życia jest odkrycie, co jest przeznaczeniem, i ro-
bienie tego.

Henry Ford

Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important 
than any one thing.
Zawsze pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, jest 
ważniejsza, niż cokolwiek innego.

Abraham Lincoln

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. 
Imagination encircles the world.
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona. Wyobraźnia 
ogarnia świat.

Albert Einstein
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Cytaty 91 – 95

Are you bored with life? Then throw yourself into some work you believe in 
with all your heart, live for it, die for it, and you will find happiness that you 
had thought could never be yours.
Jesteś znudzony życiem? A zatem rzuć się w wir jakiejś pracy, którą kochasz, 
żyj dla niej, umrzyj za nią, a znajdziesz szczęście, w które trudno byłoby ci 
uwierzyć, że jest twoje.

Dale Carnegie

The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his 
life by altering his attitudes of mind.
Największym odkryciem mojego pokolenia jest to, że człowiek może zmie-
niać swoje życie poprzez zmianę stanu swojego umysłu.

William James

Seize the moment of excited curiosity on any subject to solve your doubts; 
for if you let it pass, the desire may never return, and you may remain in 
ignorance.
Chwytaj chwilę podniecony ciekawością każdego tematu, który rozwiązuje 
twoje wątpliwości; bo jeśli pozwolisz, że ona minie, twoje pragnienie może 
nigdy nie powrócić, a ty może pozostaniesz w niewiedzy.

William Wirt

What you are is what you have been, and what you will be is what you do 
now.
To, kim jesteś, jest tym, co miałeś, a to, co w przyszłości będzie, jest tym, co 
robisz dzisiaj. 

Budda

We are what we think. All that we are arises with our thoughts. With our 
thoughts, we make the world.
Jesteśmy tym, co myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. 
Naszymi myślami tworzymy świat.

Budda
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Cytaty 96 – 100

The highest reward for man’s toil is not what he gets for it, but what he be-
comes by it.
Najwyższą nagrodą za trud człowieka nie jest to, co on dostaje za to, ale kim 
przez to się staje.

John Ruskin

A day will never be anymore than what you make of it.
Dzień nigdy nie będzie czymś więcej niż tym, ile w nim wykorzystasz. 

Josh S. Hinds

Do not seek to follow in the footsteps of the wise. Seek what they sought.
Nie usiłuj iść śladami mędrców. Szukaj tego, czego oni poszukiwali. 

Basho

If you always put limits on everything you do, physical or anything else. It 
will spread into your work and into your life. There are no limits. There are 
only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them.
Jeśli zawsze ustalasz sobie ograniczenia na wszystko, co robisz, natury fizycz-
nej lub innej. To wejdą one do twojej pracy i twojego życia. Nie ma ograni-
czeń. Są tylko wyżyny, a tobie nie wolno tam pozostać, ty musisz iść dalej. 

Bruce Lee

There are two rules for success: 1) Never tell everything you know…
Są dwie zasady sukcesu: 1) Nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz... 

Roger H. Lincoln
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Cytaty 101
You were born with potential.
You were born with goodness and trust.
You were born with ideals and dreams.
You were born with greatness.
You were born with wings.
You are not meant for crawling, so don’t.
You have wings.
Learn to use them and fly.
Urodziłeś się z potencjałem 
Urodziłeś się z dobrocią i zaufaniem.
Urodziłeś się z ideałami i marzeniami.
Urodziłeś się z wielkością.
Urodziłeś się ze skrzydłami.
Nie zostałeś stworzony do czołgania się, więc tego nie rób.
Masz przecież skrzydła. 
Naucz się, jak z nich korzystać, i lataj.

Rumi
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Inne ciekawe strony z cytatami
http://www.cytatybiznesu.pl 
http://cytatymotywacyjne.pl 
http://www.cytat.eu 
http://www.perfectdating.pl 
http://dobrytata.waw.pl 
http://pl.wikiquote.org/wiki/Dale_Carnegie 
http://www.cytaty.info/cytat/najwyzszanagrodapracyto.htm 

Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracą
Jim Rohn

Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego. 
Przysłowie chińskie

Przestań żyć w wyimaginowanym świecie, gdzie wydaje ci się,... Miej na-
dzieję, że skopią trochę tyłek Twojemu ego. .... Dlaczego chciałbyś rozwikłać 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość? .... Każdego dnia znajdź swoje cen-
trum, stań się centrum, spraw, abyś był... Stań się ważny dla samego siebie. 

http://bladymamut
http://bladymamut.wordpress.com/2012/11/ 

Za nasze zmęczenie często odpowiada nie praca, tylko zmartwienia i fru-
stracje. 

Dale Carnegie

http://www.cytatybiznesu.pl
http://cytatymotywacyjne.pl
http://www.cytat.eu
http://www.perfectdating.pl
http://dobrytata.waw.pl
http://pl.wikiquote.org/wiki/Dale_Carnegie
http://www.cytaty.info/cytat/najwyzszanagrodapracyto.htm
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