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�Twoje ¿ycie staje siê lepsze tylko wtedy, kiedy Ty stajesz siê lepszy�

Tylko dwóch osób na �wiecie mo¿na byæ pewnym � Briana Tracy�ego i siebie 

Je�li kiedykolwiek zdarzy³o Ci siê zw¹tpiæ we w³asne si³y, pomy�l, ¿e Brian Tracy zebra³ 
swoje buduj¹ce prawa i inspiruj¹ce my�li w³a�nie dla Ciebie. Spójrz w swoje wnêtrze jak 
w lustro i zobacz klarowne odbicie wszystkiego, czym jest dla Ciebie sukces. Z ka¿dym 
kolejnym s³owem p³yn¹cym z tej niedu¿ej ksi¹¿eczki bêdziesz bli¿ej wymarzonej 
kariery, osi¹gniêcia spokoju ducha, odnalezienia osobistego szczê�cia i zdobycia 
poka�nych korzy�ci materialnych. Zacznij czytaæ.

� Z³ote my�li odmieniaj¹ce ka¿dy dzieñ. 
� Orze�wiaj¹ce krople natchnienia. 
� Zastrzyki si³y i zapa³u. 
� Ma³a ksi¹¿ka o wielkiej motywacji.
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Pewno�	 siebie jest podstaw� wszystkich
wielkich dokona� i sukcesów.

Mo�esz osi�gn�	 praktycznie wszystko
— wystarczy odpowiednio mocno tego chcie	.

Przeci�tny cz�owiek ma �yczenia i nadzieje.
Osoba pewna siebie ma plany i cele.
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Zadaj sobie pytanie: „Co wielkiego chcia�bym osi�gn�	,
gdybym wiedzia�, �e pora�ka jest wykluczona?”.

Nie powstrzymuje Ci� ani brak potencja�u,
ani brak okazji — powstrzymuje Ci�

brak pewno�ci siebie.

Mo�esz osi�gn�	 praktycznie wszystko
— wszelkie ograniczenia nak�adasz na siebie sam.
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Pewno�	 siebie jest nawykiem, który mo�esz
w sobie wyrobi	 — wystarczy zachowywa	 si�

jak osoba pewna siebie.

Wyobra� sobie, �e mo�esz wszystko.
Co zrobi�by� ze swoim �yciem, gdyby� mia�

odpowiednie wykszta�cenie, do�wiadczenie i zasoby?

Jak zmieni�by� swoje �ycie, gdyby� wygra�
milion dolarów? Zacznij spe�nia	 te marzenia ju� dzi�.
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Wymarz sobie wszystko, co najwspanialsze.
Tylko wielkie marzenia maj� moc popchni�cia

Ci� do przodu.

Kluczowym elementem pewno�ci siebie jest umiej�tno�	
podj�cia decyzji, czego si� tak naprawd� chce,

a nast�pnie spe�niania swoich marze�,
jak gdyby pora�ka w ogóle nie mog�a mie	 miejsca.
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„Odwaga ma w sobie geniusz, magi� i moc”.
— Johann Wolfgang von Goethe

W najdrobniejszych szczegó�ach scharakteryzuj
swoj� wizj� idealnego �ycia w przysz�o�ci.

Strach i zw�tpienie s� najwi�kszymi wrogami
sukcesów i wielkich dokona�.
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Przysz�o�	 nale�y do osób, które prosz�.
Naucz si� prosi	 o to, czego pragniesz,

we wszystkich dziedzinach �ycia.

Czy dzi� zaanga�owa�by� si� w co�, co obecnie robisz,
gdyby� móg� t� decyzj� podj�	 jeszcze raz?

Masz pe�n� wolno�	 wyboru,
co chcesz robi	 cz��ciej, co chcesz robi	 rzadziej,

a czego nie chcesz robi	 w ogóle.
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Pewni siebie ludzie nie porównuj� si� do innych.
Porównuj� si� jedynie z w�asnymi wyobra�eniami

o najlepszych wynikach, jakie mog� osi�gn�	.

Nigdy nie przestawaj d��y	 do doskona�o�ci
na wszystkich obszarach swojego �ycia.

Rób to, co lubisz, i wk�adaj ca�e swoje serce w to,
by by	 w tym najlepszym.
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Spotykaj�c si� z lud�mi, patrz im prosto w oczy,
wyra�nie si� przedstaw i wymie� pewny u�cisk d�oni.

Sposób, w jaki przedstawiasz si� innym,
�wiadczy o Twoim szacunku do samego siebie.

Oczekuj od siebie samych pozytywów,
a staniesz si� pewny siebie.
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Spodziewaj si�, �e odniesiesz sukces, spodziewaj si�,
�e Ci� polubi�, spodziewaj si� popularno�ci
w ka�dym miejscu, w którym si� pojawisz.

Jeste� najwi�kszym cudem �wiata.
Nigdy nie by�o i nigdy nie b�dzie kogo� takiego jak Ty.

Nie musisz by	 inny, ni� jeste�.
Powiniene� stara	 si� by� sob�.




