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Dnes  

za novým                       životom.

zatváram dvere 
       od svojej minulosti, 

dvere k mojej budúcnosti, 
zhlboka sa nadýchnem

a vykročím 

otváram 

Neznámy autor







Musíte nájsť to miesto vnútri v sebe,

kde nič nie je nemožné.
Deepak Chopra



Zabudnite 

William Durant

na chyby z minulosti. 
Zabudnite na zlyhania. 

Zabudnite na všetko okrem toho,
co idete teraz spravit a  

                        spravte to. 
ˇ 

, 





- Albert Einstein -

Životje ako jazda
na bicykli. 

Aby si udržal rovnováhu, musíš sa hýbať.



Pamätajte, neexistujú omyly, 
                                      iba poučenia. 

a všetko bude možné. 

Majte sa radi,
dôverujte svojim rozhodnutiam

Cherie Carter-Scott





To, čo je za nami, 

čo je  v nás. 
oproti tomu,

a to, čo je pred nami, 

sú len drobnosti 

Oliver Wendell Holmes



Ticho je najkrajšízvuk na svete.



Je skvelé dosiahnuť úspech, 

Robin Sharma

no skutočná hodnota úspechu
 sa skrýva v tom,

kým ste sa museli stať,
aby ste ho dosiahli.



Ak  sa vám stane 

Pavel „Hirax„ Baričák

nejaká  zlá “vec,
 “

nikdy nezabudnite,
že sa deje 

           pre vaše dobro.









Ak chceš poznať 

čínske príslovie

svoju minulosť – pozri sa,
 ako si na tom teraz. 

Ak chceš poznať
svoju budúcnosť 

– pozri sa na to, 

čo teraz robíš.



Kamkoľvek ideš, bez ohľadu na to,

aké počasie je, 

vždy si prines svoje vlastné slnko. 

Anthony J. D’Angelo



Keď sa budete zaujímať o ľudí, 

Dale Carnegie

za jediný mesiac si získate viac priateľov, 
než by ste získali za dva roky tým, 

že ich budete nútiť,
aby sa zaujímali o vás.





Niekedy vidíme iba to,

môžeš vidieť,

akí sú ľudia
od nás od lišní.

Ale keď sa lepšie prizrieš,

akí sme si všetci 

                             podobní. 
z rozprávky Aladin







Najväčší dar, aký môžete niekomu dať, 

pozitívnej energie, ktorá je vašou skutočnou podstatou.

je vaše šťastie, lebo keď ste šťastní,

veselí alebo vďační, ste plne napojení na prúd čistej,

Ester a Jerry Hicks



Slová

Rhonda Byrne

sú veľmi mocné,
preto keď sa sťažujete

na nejakú osobu, 
v skutočnosti škodíte sebe.

Utrpí tým váš život.



Nikdy nestvoríte 

niečo, 

Pavel „Hirax„ Baričák

čo by sa páčilo všetkým. 







      Možno nie sú 

                 hviezdami, 
ale otvormi v nebi, 

kadiaľ preteká láska 
našich mŕtvych duší

a žiari nad nami,
aby nám dali vedieť,

že sú šťastní. 
inšpirované eskimáckou legendou



Ak považuješ 

Bruce Lee

 niečo za nemožné,
snaž sa jednu 

možnosť nájsť.



Ak chcete dostávať

 takéto inšpiratívne citáty a obrázky každý deň, 

prihláste sa zdarma na: 


