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"Bądź sobą,
każdy inny jest

już zajęty"
- Oscar Wilde 

Jesteś człowiekiem,
jak każdy dorosły.
Różni Was to, że

jesteście na innym
etapie życia.

"Czyniąc rzeczy
wielkie, zaczynaj od

rzeczy drobnych "
- Laozi

Jesteś jedyną
osobą, z którą 

z pewnością
spędzisz całe
życie. Czas

polubić siebie.

Bądź kim jesteś,
mów co czujesz.

Tylko
prawdziwy(a)

możesz poznać
prawdę.

Nie potykają się
tylko Ci, 
co stoją 

w miejscu.

"Każda podróż
zaczyna się od

pierwszego kroku"
- Lao-Tzu

Jeśli jest Ci ciężko,
to znaczy, że idziesz
w dobrym kierunku.

"To, że milczę nie
znaczy, że nie mam

nic do
powiedzenia."

- Jonathan Carroll

Nic nie dzieje się
jutro. Wszystko

dzieje się TERAZ.
Do dzieła!

"Ty, jak nikt we
Wszechświecie,
zasługujesz na
swoją miłość."

- Budda

"To smutne, że głupi
są tak pewni siebie,
a mądrzy mają tak
wiele wątpliwości"
- Bertrand Russell

Możesz wszystko.
Pytanie czego

chcesz?

Bądź swoją
najlepszą

inwestycją.

"Jeśli potrafisz coś
wymarzyć,

potrafisz to także
osiągnąć"

- Walt Disney

Dopiero, gdy
rozłożysz skrzydła
zorientujesz się,
że możesz latać.

"Wszystko czego
pragniesz jest po

drugiej stronie
strachu"

- George Addaid

Dopiero prawdziwe
bycie sobą daje nam

poczucie wolności

To w swoich, a nie
innych oczach
warto widzieć
akceptację.

Nie znając celu,
ani kierunku
podróży nie

dostaniesz biletu.

"Dziecko ma prawo
być sobą, popełniać

błędy, posiadać
własne zdanie"

- Janusz Korczak 

Jeśli czegoś chcesz
znajdziesz sposób.

Jeśli nie, znajdziesz
powód. 

Nie ważne, że
idziesz powoli.

Ważne, że idziesz
do przodu.

"Jesteś jedyną osobą
na świecie, która

może wykorzystać
Twój potencjał"

- Zig Ziglar

"Człowiek jest
wielki nie przez to

co posiada, ale
przez to kim jest"

- Jan Paweł II

Chęć stania się kimś
innym jest

marnotrawstwem
osoby, którą jesteś."

- Marylin Monroe

"Różnica między
wygrywaniem, a
przegrywaniem
zwykle tkwi w

niepoddawaniu się"
- Walt Disney

"Problem to okazja
w przebraniu"
- John Adams

Kiedy zgubisz
swoje wymówki,
znajdziesz swoje

rezultaty

"Nigdy nie rezygnuj
z celu tylko
dlatego, że

wymaga czasu.
Czas i tak upłynie."
- H. Jackson Brown

Junior

Jesteś absolutnie wyjątkowym
człowiekiem!
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https://mumassist.pl/

