
Pozytywnie kazdego dnia
codziennie zdrap jedno miejsce 

    "Jeśli
nie możesz latać,

biegnij. Jeśli nie możesz
biec, idź. Jeśli nie możesz

chodzić, czołgaj się. Ale bez
względu na wszystko -
posuwaj się naprzód"

Martin Luter King

"Najlepszy
sposób, by się

rozweselić, to spróbować
rozweselić kogoś innego"

Mark Twain

"Ci, którzy są
wystarczająco szaleni,

by myśleć, że są w stanie
zmienić świat, są tymi,

którzy go zmieniają. "
Steve Jobs

"Spróbuj choć raz,
wyolbrzymić szczęście

zamiast problemu"

"Ludzie wierzą, że aby
odnieść sukces, trzeba

wstawać wcześnie. Otóż nie
– trzeba wstawać w dobrym

humorze"

Marcel Achard

"Dziś zrób to
czego innym się nie chce,
a jutro będziesz miał to

czego inni pragną!"

"W życiu nie chodzi
o posiadanie samych

dobrych kart,
ale o umiejętne granie
tymi które już masz

w ręku.”

Robert Louis Stevenson

"Jeśli się cofasz,
to tylko po to,

by wziąć rozbieg”.

"– Jaki dziś dzień? –
zapytał Puchatek.

– Dziś – odpowiedział
Prosiaczek. Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień."

Alan Alexander Milne 

"Żyj każdym dniem,
każdą chwilą, każdym
ciasteczkiem Oreo"

Regina Brett

"Życie to nie suma
oddechów. Życie to suma

momentów kiedy zapiera ci
dech w piersi"

Regina Brett

"Nie bądź jak mucha,
która bezskutecznie

próbuje przebić się przez
szybę, nie wiedząc, że obok
jest otwarte okno. Popatrz

szerzej, zobacz inne
możliwości .." 

„Nie odkładaj marzeń.
Odkładaj na marzenia.” 

„Schudnąć za pomocą
zielonej herbaty można

tylko pod warunkiem, że
będziesz zbierać ją sama

wysoko w górach"

"Jeśli
podporządkowujesz się

wszystkim regułom,tracisz
całą zabawę. "

Katharine Hepburn

"Jeśli potrafisz o czymś
marzyć, potrafisz także

tego dokonać "

Walt Disney

"Każdy moment
stracony na oglądanie się

wstecz, zatrzymuje nas
przed pójściem do przodu."

Hillary Clinton

"Szczęście
to jedyna rzecz,
którą się mnoży,
gdy się ją dzieli."

Albert Shweitzer

"Ci, którzy wciąż
zastanawiają się zanim

uczynią jeden krok,
spędzają życie, stojąc na

jednej nodze"

Anthony de Mello 

"I kiedy czegoś
gorąco pragniesz,

to cały wszechświat
sprzyja potajemnie

twojemu pragnieniu."

Paulo Coehlo

"Co to jest
miłość? To spacer
podczas bardzo

drobniutkiego deszczu.
Człowiek idzie, idzie i

dopiero po pewnym czasie
orientuje się, że przemókł

do głębi. "
Jan Paweł II

"Wszystko
jest trudne zanim
stanie się proste"

Thomas Fuller

"W życiu
nie chodzi o to,

by przeczekać burzę.
Chodzi o to, żeby nauczyć
się tańczyć w deszczu "

Steven D. Wolf

"To możliwość
spełnienia marzeń

sprawia, że życie jest tak

fascynujące. "
Paulo Coehlo

"Jeśli myślisz, że
nic nie możesz zmienić

- zmień myślenie !"

"Dobry dzień to taki,
kiedy kładąc się spać
wspominasz zamiast

marzyć "

"Żyj chwilą!
Chyba, że chwila jest

nieprzyjemna, w takim
przypadku zjedz

ciasteczko.”

Ciasteczkowy
Potwór

"Żeby
znaleźć igłę w stogu

siana, wystarczy spalić
siano i przejechać

magnesem nad popiołem.
Więc nie komplikuj życia.

Życie się samo skomplikuje,
kiedy wróci właściciel

siana.  "

"Najcenniejszych
rzeczy w życiu nie

nabywa się za pieniądze"

Albert Einstein

"Określ co sprawia, że
czujesz się dobrze i zacznij

robić tego więcej"


