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Nie musisz odnosić sukcesów ciągle, lecz tylko wystarczająco często. 

***

Sukces polega na wiedzy o tym, ile potrwa jego osiągnięcie. 

***

Każdy umie współczuć przyjacielowi w nieszczęściu, ale trzeba bardzo 
szlachetnej natury, żeby cieszyć się z sukcesu przyjaciela. 

***

Sukces jest stopniowym osiąganiem wcześniej określonego 
i zaplanowanego, wartościowego celu. 

3.



Austen Jane

Jakże często szczęście bywa zaprzepaszczone przez zbyt długie 
przygotowania - głupie przygotowania! 

Bernard Tristan

Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz. 

Banach Czesław

Każdy chętniej słucha i opowiada o swoich sukcesach niż o porażkach. 

Bernhard Sarah

Nie można się wznieść powyżej swoich sukcesów ani upaść niżej. 

4.



Bonaparte Napoleon

Sukces jest najgłośniejszym mówcą świata. 

Bacon Roger

Nic tak nie przyczynia się do szybkiego sukcesu jak cudze błędy. 

Budda 

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

5.



Bystrzycka Zofia

Większe szczęście daje nadzieja zawarta w dążeniu - niż świadomość, 
że oto jesteśmy u mety. 

Carlson Richard

Sukcesy w życiu, jeśli w ogóle stają naszym udziałem, przychodzą 
pomimo naszych lęków i obaw, a nie dzięki nim. 

Carroll Jonathan

Człowiek, który odnosi w życiu sukces, musi być gotowy udać się 
w miejsca, gdzie płaci się za upokorzenie. 

6.



Coolidge Calvin

Zdolność słuchania jest połową sukcesu. 

Churchill Winston

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj. 

Dąbrowska Maria

Trochę sukcesu przydaje się nawet ludziom najmniej dbającym o sławę. 

Dumas Aleksander

Nic nie udaje się równie dobrze jak sukces. 

7.



Duck Faith

Amatorzy ćwiczą aż im wyjdzie, eksperci - aż nie może im nie wyjść. 

Drucker Peter

Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, 
że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję. 

Danny Thomas

Sukces nie ma nic wspólnego z tym, co osiągniesz w życiu lub zdobędziesz 
DLA SIEBIE. Jest on tym, co zrobisz DLA INNYCH. 

8.



Edison Thomas

Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak 
bliscy są sukcesu, kiedy się poddali. 

Einstein Albert

Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem 
wartościowym. 

Ebner-Eschenbach Marie von

Patrzyć bez zawiści, jak inni osiągają sukcesy, do których samemu się 
dąży, to wielkość. 

9.



Emerson Ralph Waldo

Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę 
w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne - to znaczy odnieść sukces. 

***

Śmiać się często i serdecznie, zdobyć szacunek ludzi inteligentnych 
i sympatię dzieci - to znaczy odnieść sukces. 

Fisher Mark

Najlepszy czas na działanie jest teraz! 

10.



Fonteyn Margot

Powtórzyć sukces jest jeszcze trudniej niż odnieść go po raz pierwszy. 

Ford Henry

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, 
jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania. 

***

Czy myślisz, że możesz, czy myślisz, 
że nie możesz w obu przypadkach masz rację. 

11.



Goethe Johann Wolfgang

Potykając się, można zajść daleko; 
nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. 

Graff Sigmund

Każdy wielki sukces jest triumfem uporu. 

Hill Napoleon

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, 
aby go osiągnąć. 

12.



Holtz Lou

Umiejętność określa to, co jesteś w stanie zrobić. Motywacja determinuje 
to, co robisz. Podejście determinuje, jak dobrze to robisz. 

Heinlein Robert

Zawsze słuchaj ekspertów. Powiedzą Ci, co jest niemożliwe i dlaczego. 
A potem po prostu zrób to. 

Hill Napoleon

Cokolwiek umysł może sobie wyobrazić, jest w stanie osiągnąć. 

13.



Jobs Steve

Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na życie cudzym 
życiem. Nie dajcie się schwytać w pułapkę dogmatu, która oznacza życie 
według wskazówek innych ludzi. Nie pozwólcie, by szum opinii innych 

zagłuszył wasz wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejcie odwagę iść za 
głosem swojego serca i intuicji 

Knight Charles

Trzeba się nauczyć ponosić porażki. Nie można stworzyć nic nowego, 
jeżeli nie potrafi się akceptować pomyłek. 

14.



Kiyosaki Robert

Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam doszedł. 

Keller Hellen

Twój sukces i szczęście są w Tobie. czynniki zewtnętrzne są przypadkowe. 

Madison James

Sukces nigdy nie jest efektem „słomianego zapału" — tu trzeba przejść 
przez prawdziwy ogień. 

15.



Murphy J.

Słowo "grzech" oznacza "chybić celu". 
Aby osiągnąć cel, należy do niego dążyć. 

Grzeszysz, gdy nie dążysz do spełnionego, szczęśliwego 
i pełnego sukcesów życia 

- do prawdziwego urzeczywistnienia siebie. 

***

Poczucie winy nie pozwala wielu ludziom robić postępów, 
ponieważ odprowadza ono strumień energii z ich wnętrza, 
pozbawia witalności, zachwytu i przeszkadza się rozwijać. 

Samooskarżanie przynosi nieszczęścia i biedę. 
Wybaczenie sobie przynosi szczęście, radość i sukces. 

16.



Mason Russell L.

Jeśli możesz kłaść się spać każdej nocy ze świadomością, że w ciągu dnia 
dałeś z siebie wszystko, sukces Cię znajdzie. 

Marszałek Nikodem

Wysiłek i odrzucenie są potrzebne, aby bardziej się rozkoszować 
sukcesem w przyszłości. 

Musisz znaleźć powody do działania i przeszkody, 
które Cię aktualnie zatrzymują. 

***

Pamiętaj, jesteś większy niż jakikolwiek problem na świecie. 

17.



***

Emocje potrzebują logiki i logika potrzebuje emocji. Jedno bez drugiego 
niemoże istnieć. Logika i intelekt pokazują nam, gdzie możemy być i co 
możemy osigągnąć, jednak bez emocji nie wzbudzimy działania oraz nie 

poszerzymy naszej wizji. 

***

Sukces buduje drabina stworzona z cierpliwości, wytrwałości, odroczonej 
gratyfikacji. 

18.



Klucz do sukcesu: porzuć bezpieczeństwo, w którym dziś się znajdujesz 
dla tego, kim moższ się stać. Dopóki nie uczynisz czegoś ponad to, co już 

dokonałeś - nigdy się nie rozwiniesz. 

***

Nie ma czegoś takiego jak osobisty sukces. Zawsze jest osoba, która nam 
pomaga, uczy, pokazuje. 

***

Kluczem do sukcesu jest stan umysłu, który możemy wytworzyć. 

Człowiek, który boi się ponosić porażki i ryzykować - osiąga o wiele mniej 
niż człowiek, który upada i myli się. 

19.



***

Sukces to cos więcej niż pieniądze. 
To praca, możliwość tworzenia, wyznaczanie celów i ich osiąganie. 

To zwykła praca robiona w niezwykły sposób. 

***

Sukces to nie "kumulacja pieniędzy". Posiadanie ogromnej wiedzy też nie 
jest sukcesem, gdy emocjonalnie jesteśmy wyczerpani. 

To nie rozwój duchowy, gdy finansowo jesteśmy bankrutami. 

Każdego dnia możesz zrobić coś, aby zbliżyć się do swojego marzenia lub 
możesz nie robić niczego. W każdym przypadku podejmujsze decyzję. 

20.



***

Wspinając się na najwyższe drzewo sięgasz po najlepsze owoce. 

***

Życie pomimo porażek daje Ci szanse. 

Nikomu nie musisz niczego zabierać, z nikim też nie musisz rywalizować. 
Ten przepiekny świat stwarza Ci każdego dnia okazje. 

***

Odnoszący sukces ludzie, mają odnoszące sukces nawyki. 

***

21.



Nikt nie osiągnął życiowego sukcesu zmuszając się do działania. 

***

Sukces jest raczej tym kim człowiek jest, niż tym, co robi. 

***

Twoja wiara i nastawienie są kluczem do sukcesu. 

***

Za każdym sukcesem stoi płonąca, wręcz nieugaszona motywacja. 

***

22.



Wszystko zaczyna się od wizji i celu, reszta to przygoda i komentarz. 

***

Wielu ludzi sukcesu jest na szczycie dzięki umiejętności motywowania 
samych siebie, swoich bliskich, współpracowników. 

***

Najlepsi są najlepsi nie dzięki swojej inteligencji, wiedzy, czy 
doświadczeniu, ale dzięki motywacji - wewnętrznej sile woli oraz dobrze 

podejmowanym decyzjom. 

23.



Maugham William S.

Absolutnie błędna jest koncepcja, która mówi, że sukces psuje ludzi, 
bo przez niego stają sie próżni, egoistyczni i nadmiernie zadowoleni 

z siebie. Przeciwnie - sukces najczęściej powoduje, 
że ludzie nabierają pokory, stają się tolerancyjni i twardzi. 

A niepowodzenie rodzi gorycz i okrucieństwo. 

Oesch Emil

Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach. 

24.



Peale Norman Vincent

Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem 
działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca. 

Robbins Anthony

Najskuteczniejszy sposób na kształtowanie własnego życia to 
PRZYSTĄPIĆ do DZIAŁANIA - i trzeba się tylko do tego nakłonić

Ryum Jim

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

25.



Robbins Anthony

Droga do sukcesu to podjęcie zmasowanych, zdeterminowanych działań.

*** 

Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz, 
z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. 

Shakespeare William

Mądry człowiek nie opłakuje przegranej, lecz szuka sposobu, jak wyleczyć 
odniesione rany. 

26.



Shaw George Bernard

Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci 
odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie. 

Seneka Młodszy

Nawet ludzie pospolici i mierni osiągają sukcesy; 
lecz tylko wielki człowiek zdolny jest odnieść triumf nad grozą 

i nieszczęściami, jakie spadają na śmiertelników. 

Stefańczyk Andrzej

Bądź szczerą i otwartą osobą. 
Nie ukrywaj swoich uczuć i poglądów, podziel się nimi z innymi. 

27.



Zachowuj się zawsze zgodnie z tym, co czujesz. 
Pamiętaj, że nawet najgorsza prawda jest lepsza od drobnego kłamstwa. 

Rozmawiaj otwarcie o swoich marzeniach i nie odstępuj od ich realizacji. 
Nie próbuj realizować niczego na siłę, za wszelką cenę. 

Zamiast tego, zachowaj cel w świadomości i postępuj elastycznie 
dopuszczając różne warianty jego realizacji. 

Steinbeck John

Naturalną rzeczą dla człowieka jest stawanie się wielkim, jeśli inni 
oczekują, że będzie wielki. 

28.



Schwab Charles

Gdy człowiek stawia sobie granicę tego co zrobi, 
stawia sobie też granicę tego, co może zrobić. 

Taylor Harold

Najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu to postępować według rad, które 
dajemy innym. 

Twain Mark

Bądźmy wdzięczni idiotom. 
Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. 

***

29.



Trzymaj się z dala od ludzi, którzy tłamszą twoje marzenia. 
Mali ludzie zawsze to robią. 

Jednak naprawdę wielcy sprawiają, że Ty także możesz stać się wielki. 

Updike John

Sukces bywa również karany: trzeba spotykać się z ludźmi, których 
przedtem można było ignorować. 

Villas Violetta

Sukces - prawdziwy sukces musi chodzić w parze z pokorą. 

30.



Waydyk Zbigniew

Tanie sukcesy drogo kosztują. 

Wylie Philip

Sukces to drabina, po której nie sposób wspiąć się z rękami 
w kieszeniach. 

Whipple Edwin

Najsmutniejsze porażki, jakie ponoszą ludzie, mają za przyczynę brak 
woli osiągnięcia sukcesu. 

31.



Warren Earl

Czytanie gazet należy zaczynać od działu sportowego. Wadomości 
sportowe odnotowują sukcesy ludzi, pierwsze stronice - porażki ludzi. 

Wojciechowski Artur

Dobre zdrowie jest ważnym aspektem sukcesu. Czy możesz bez niego 
cieszyć się swoimi osiągnięciami? 

***

Niekoniecznie stajesz się entuzjastą, gdy odnosisz sukcesy, ale możesz 
stać się człowiekiem sukcesu dzięki entuzjazmowi.

32.



***

Tym, co bardziej niż cokolwiek innego może zdeterminować Twój sukces, 
jest umiejętność ponoszenia porażki z godnością oraz nieustanna 

gotowość uczenia się i doskonalenia. 

***

Ludzie sukcesu odnoszą sukcesy przede wszystkim dlatego, że są 
nastawieni na samokształcenie. 

Podświadomość nie wyczuwa różnicy między rzeczywistym 
doświadczeniem a tym, co jest wyraziście wyobrażone. 

33.



Nie ma dla niej różnicy między rzeczywistą klęską a klęską wyobrażoną. 
Podobnie nie odróżnia sukcesu rzeczywistego od wyimaginowanego. 

****

Wszelkie ograniczenia są samoograniczeniami. Wszystkie odkrycia są 
odkryciami siebie. 

****

W dzisiejszej psychologii zakłada się, że ludzie mogą modyfikować własne 
zachowania, a tym samym wpływać na swoje życiowe osiągnięcia.

***

Jestem pewien, że sukcesu można się nauczyć. 

****

34.



Ci, którzy odnoszą sukces, starają się pozbyć strachu. Ci, którzy ponoszą 
porażki nic nie robią by pozbyć się lęku, mając nadzieję, że to niemiłe 

uczucie samo ich opuści. 

Waitley Denis

Masz wszystkie możliwe powody, by spełnić swoje największe marzenia. 
Wyobraźnia plus innowacja jest równa realizacji. 

35.



Ziglar Zig

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał. 

****

Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą 
musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa 

i oczekiwać zwycięstwa. 

****

Możesz zdobyć w życiu co tylko zechcesz, jeśli wystarczającej liczbie ludzi 
pomożesz zdobyć to, czego oni pragną. 

36.
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