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"Are you bored with life?  
Then throw yourself into some work 
you believe in with all your heart, live 
for it, die for it, and you will find 
happiness that you had thought could 
never be yours.  

„Unalmas az életed? Akkor vesd 
magad bele olyan munkába, amiben 

teljes szíveddel hiszel, élsz-halsz 
érte, és olyan boldogságban lesz 

részed, amit elképzelni sem mertél.” 
 

Dale Carnegie 
"A man of decision cannot be 
stopped!” 

„A döntőképes ember 
megállíthatatlan!”  

 
Napoleon Hill 

"The choices I make today will 
determine the rest of my life!" 

„A döntések, melyeket ma hozok 
meg, meghatározzák az életem 

hátralevő részét.” 
 

Ginny Dye 
"We have a choice every day - to act 
on yesterday's good intentions or get 
an early start on tomorrow's regret." 

„Minden nap van választásunk - 
haladni a tegnapi jó szándék útján, 
vagy már korán elkezdeni a holnap 

sajnálatát.” 
 

Robert Brault 
"There is no scarcity of opportunity to 
make a living at what you love; there's 
only a scarcity of resolve to make it 
happen. 

„A szűkösség nem annak a 
lehetőségében van, hogy megélj 

abból, amit szeretsz csinálni, hanem 
az elhatározásban, hogy ezt meg is 

tedd.”  
 

Wayne Dyer, 
"Everyone is a genius at least once a 
year. The real geniuses simply have 
their bright ideas closer together.” 

„Mindenki zseni legalább évente 
egyszer. Az igazi zsenik abban 

különböznek, hogy a briliáns 
ötleteik gyakrabban jönnek egymás 

után.” 
 

Georg C. Lichtenberg 
"Every decision you make - every 
decision - is not a decision about what 
to do. It's a decision about Who You 
Are. When you see this, when you 
understand it, everything changes. You 
begin to see life in a new way. All 
events, occurrences, and situations 
turn into opportunities to do what you 
came here to do." 

„A döntéseid, amiket meghozol - 
minden döntésed - nem arról 

szólnak, hogy mit csinálj, hanem 
arról ki vagy. Ha ezt meglátod és 

megérted, minden megváltozik. Új 
szemszögből látod az életet. Minden 

esemény, történés és helyzet 
lehetőséggé változik, hogy azt 

csináld, amiért itt vagy.” 
 

Neale Donald Walsch 
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"A good book on your shelf is a friend 
that turns its back on you and remains 
a friend.” 

„Egy jó könyv a polcodon, olyan 
barát, aki, ha hátat fordít neked, 

akkor is egy jó barát marad.” 
 

Ismeretlen szerző 
"Experience is not what happens to 
you. Experience is what you DO with 
what happens to you.” 

„A tapasztalat nem az, ami veled 
megtörténik. A tapasztalat az, hogy 

kezeled azt, ami veled történik." 
 

Aldous Huxley 
"There is no love without forgiveness, 
and there is no forgiveness without 
love."  

„Nincs szerelem megbocsájtás 
nélkül, és nincs megbocsájtás 

szeretet nélkül.” 
 

Bryant H. McGill 
"The real winners in life are the 
people who look at every situation 
with an expectation that they can make 
it work or make it better." 

„Azok az igazi győztesek az életben, 
akik minden helyzetre olyan 

várakozással tekintenek, hogy 
képesek kezelni vagy jobbá teszik.”  

 
Barbara Pletcher 

"See that any time you feel pained or 
defeated, it is only because you insist 
on clinging to what doesn't work. Dare 
to let go and you won't lose a thing 
except for a punishing idea." 

„Vedd észre, hogy valahányszor 
legyőzöttnek érzed magad, csak 

azért van, mert körömszakadtáig 
ragaszkodsz valamihez, ami nem 

működik. Merj elengedni, és semmit 
nem veszítesz egy folyton 

marcangoló gondolaton kívül.” 
 

Guy Finley 
"The more tranquil a man becomes, 
the greater is his success, his 
influence, his power for good. 
Calmness of mind is one of the 
beautiful jewels of wisdom." 

„Minél nyugodtabbá válik egy 
ember, annál nagyobb a sikere és a 
ráhatása élete jó dolgaira. Az elme 

nyugalma a bölcsesség egyik 
ékessége.” 

 
James Allen 

 
"Learning never exhausts the mind." 
 

„A tanulás sosem meríti ki az 
elmét.” 

 
Leonardo da Vinci 

"Most great people have attained their 
greatest success just one step beyond 
their greatest failure. 

„A legtöbb nagyszerű ember a 
legnagyobb sikerét pontosan egy 

lépéssel a legnagyobb kudarca után 
érte el."  

 
Napoleon Hill 

 

https://pongor-uzleti-konyvek.hu/uzleti_inspiracio_minden_napra

