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„Dok¹dkolwiek pod¹¿a Twoja uwaga, w œlad za ni¹ pod¹¿a Twoje serce”
Kobieta zainspirowana to si³a nie do pokonania
Przed ka¿dym kolejnym dniem spêdzanym w mêskim œwiecie, narad¹ z zarz¹dem,
spotkaniem z kontrahentem czy te¿ nie³atw¹ rozmow¹ z podw³adnym otwórz siê na
oœwiecenie p³yn¹ce wprost z doœwiadczeñ i m¹droœci Briana Tracy’ego. Naucz siê
p³ywaæ na falach testosteronu i osi¹gaj zdumiewaj¹ce sukcesy, nie trac¹c niczego
z subtelnoœci Twojej p³ci. Poci¹gnij ³yk wprost ze szklanki pe³nej inspiracji.
• Z³ote myœli odmieniaj¹ce ka¿dy dzieñ.
• OrzeŸwiaj¹ce krople natchnienia.
• Zastrzyki si³y i zapa³u.
• Ma³a ksi¹¿ka o wielkiej motywacji.

Kariera kobiet

Nie lekcewa wasnej wartoci. Jeeli kto inny jest
w stanie wykona zadanie, Ty te moesz to zrobi .

Tylko Ty sama moesz ogranicza wasny potencja.

Firmy prowadzone przez kobiety zatrudniaj
wicej pracowników ni wszystkie firmy
z listy Fortune 500 razem wzite.
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Kobiety zakadaj dwa razy wicej firm ni mczyni
i trzy razy czciej ni mczyni odnosz sukces.
Kobiety s najsilniejsz grup wpywów w Stanach
Zjednoczonych — i to praktycznie w kadej dziedzinie.
W Stanach Zjednoczonych 80 procent decyzji
dotyczcych zakupów jest podejmowanych
przez kobiety lub pod wpywem ich opinii.
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Obecnie wysze wyksztacenie uzyskuje wicej kobiet
ni kiedykolwiek wczeniej w historii ludzkoci.
Kobiety coraz czciej zajmuj stanowiska przywódcze
w rónych sferach ycia Stanów Zjednoczonych.
Ich zaangaowanie w ycie publiczne stale si zwiksza.
Aby odnie sukces, musisz wzi na siebie
ca odpowiedzialno za swoje ycie oraz za los,
który przypada Ci w udziale.
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Zawsze staraj si postrzega sam siebie jako
najwaniejszy czynnik decydujcy o Twoim losie.
„Dopóki na to nie pozwolisz, nikt nie bdzie w stanie
sprawi , e poczujesz si gorsza”.
— Eleanor Roosevelt

Nigdy nie zapominaj o tym, e jeste dobrym
czowiekiem i e nosisz w sobie ogromny potencja,
którego jeszcze do koca nie poznaa.
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Pogód si z myl, e jeste tym, kim jeste, i tam,
gdzie jeste, poniewa kiedy sama podja takie,
a nie inne decyzje i dokonaa takich,
a nie innych wyborów.
Nie wymylaj wymówek i nie staraj si zrzuca winy
na innych.
Wyznacz sobie precyzyjny cel i zaplanuj
nastpne etapy swojego ycia.
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ycie wedug planu pozwoli Ci w peni wykorzysta
wszystkie swoje zdolnoci.

Czego naprawd chcesz od ycia? Co dzisiaj zrobia,
eby osign swój cel?

Bd egoistk — Twoje szczcie powinno by
nadrzdn zasad Twojego ycia.
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Twoim yciowym celem powinno by maksymalne
wykorzystanie wszystkich swoich moliwoci
i osignicie wszystkiego, co jeste w stanie osign .
O czym by marzya, gdyby wiedziaa,
e jeste w stanie osign wszystko?
Przyjmij, e Twoim najwaniejszym celem
jest pokój ducha. Wokó tego celu buduj
nastpnie cae swoje ycie.
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Nie rezygnuj z tego, co Twoim zdaniem jest dobre.
„Aby osign co, czego jeszcze nigdy
nie udao Ci si osign , musisz sta si kim,
kim jeszcze nigdy nie bya”.
— Les Brown, specjalista ds. motywacji

Zawsze kieruj si tym, co w Tobie najlepsze
i co znasz najlepiej.
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Odnajd w sobie wyjtkowe zdolnoci i wó cae
swoje serce w to, aby je maksymalnie wykorzystywa .

Stwórz jednoznaczn wizj siebie samej
i swojego ycia w przyszoci.

Cay czas oceniaj swoje postpy.
Czy to, co teraz robisz, zblia Ci do Twojego celu?
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