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Keď ľudia

 nepoznajú pravdu, 

predstavujú si 

vždy to najhoršie. 

Jack Canfield



Náš život 
bude vždy plný výziev. 

Je lepšie ten fakt 

prijať a rozhodnúť sa 

byť šťastnými aj napriek 

všetkým problémom. 

Pavel "Hirax" Baricákˇ





Ak vaše štastie závisí od toho, 
čo robí niekto iný, 

potom si myslím, že máte problém. 

Richard Back



Čas sa nám sype pomedzi prsty 

ako zrniečka piesku 

                  a nikdy sa nevracia.

Robin Sharma







Filón Alexandrijský

Buďte láskaví, 
pretože nikto to 
nemá v živote

 ľahké.



Jedno z tajomstiev úspechu
 je nedovoliť, 

aby nás porazili dočasné neúspechy.

Mary KayMary Kay





Ver si. 

že vieš. 

Vieš viac,
ako si myslíš, 

Benjamin Mclane Spock



Vedomá 
myseľ si praje a túži.

Peter Sasín

Podvedomá myseľ vie a koná.



"Aký je deň? "
                    spýtal sa Pú. 

"Je dnes,"
                        odpovedalo prasiatko. 

"Môj najobľúbenejší deň,"
                                        povedal Pú. 

z rozprávky 
Macko Pú a Prasiatko 









To, že niekto dosiahne

nejaký úspech, 

je len dôkazom pre všetkých, 

že ostatní ho môžu

dosiahnuť tiež. 

Abraham Lincoln



Tehlové múry sú tu z nejakého dôvodu. 

Nie sú na to, aby nás držali vonku, 

ale na to, aby nám dali šancu ukázať,

 ako veľmi niečo chceme. 

Randy Pausch



Maj silnú vôľu,

Robin Sharma

potom dokážaš čokoľvek a môžes sa stať

kýmkoľvek budeš chcieť.





Najväčšia chyba ,

ktorú robíme, 

                     je žiť v neustálom strachu, 

                              že nejakú chybu urobíme.

John Mazwell







Ľudia zabudnú, čo ste povedali, 
ľudia zabudnú, čo ste spravili,
ale ľudia nikdy nezabudnú, 

ako sa vďaka vám cítili. 

Maya Angelou



Nezabúdaj,

Neznámy aut� 

že každá prehra
je krôčik k budúcemu víťazstvu. 

ak veci nevychádzajú, 
ako by sme chceli, je to často preto,
aby sme objavili v sebe schopnosti, 

ktoré by sme inak nespoznali
a práve tie nás posúvajú vpred.



Les Brown

Iba tá osoba ťa môže odhovoriť od cesty za tvojim snom, 
ktorá stojí v tvojich topánkach, nosí tvoje šaty

 a myslí si tvoje negatívne myšlienky. 







Rhonda Byrne

Žiadne životné okolnosti 
nie sú na sto percent negatívne. 

Každá negatívna okolnosť 

v sebe zároveň obsahuje 

svoj protiklad, 

a tak v každej zdanlivo 

nepriaznivej situácií 

            sa ukrýva aj niečo dobré.



Ak chcete dostávať

 takéto inšpiratívne citáty a obrázky každý deň, 

prihláste sa zdarma na: 


