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Ustanawiam cele, a potem szukam drogi,
by je osiągnąć.
***
Wyprawa, podczas której przejdziesz kilka tysięcy mil,
zaczyna się od tego właśnie pierwszego kroku.
***
Niezależnie od tego, do czego chcesz dojść w życiu,
nie osiągniesz tego bez wysiłku.
***
Jeśli chcecie coś zrobić, to po prostu to zróbcie.
***
Nie byłem za dobry w szkole, ale wiedziałem,
że w życiu sobie poradzę.
***
Jeśli chcesz czegoś dokonać, same chęci
nie wystarczą. Trzeba dobrze się przygotować,
wierzyć w swoje możliwości,
pomagać sobie nawzajem i nigdy się nie poddawać.

Zawsze próbuję do skutku i nigdy się nie poddaję.
***
Niezależnie od tego, jaki jest Twój cel,
nigdy nie odniesiesz sukcesu, jeśli nie zapanujesz nad
strachem i nie pozwolisz sobie
na rozwinięcie skrzydeł.
***
W biznesie nie ma określonych dróg, którymi należy
podążać. Ciężko pracuję i wierzę, że osiągnę to, co
chcę osiągnąć. A w dodatku
staram się mieć przy tym dobrą zabawę.
***
Nie trać czasu. Ciesz się tym, co robisz.
Kochaj swoją rodzinę.
***
Jeżeli dana praca sprawia mi radość, to przynosi
również zysk. Jeśli zaś przestaje mnie bawić, zadaję
sobie pytanie: dlaczego? Jeżeli nie potrafię znaleźć
na nie odpowiedzi, to biorę się za coś innego.

Ciesz się tym co robisz, a będziesz miał z tego
pieniądze.
***
Jeśli masz cel i optymistycznie patrzysz na życie,
uda ci się.
***
Nigdy nie osiągnie się długofalowego sukcesu, jeśli
jedynym powodem, dla którego robi się daną rzecz,
jest zysk.
***
Często podejmuję ryzyko, ale jest to ryzyko
skalkulowane. Zanim za cokolwiek się wezmę,
zawsze rozważam wszystkie „za” i „przeciw”.
***
Jaki jest sens zatrudniać bystrych ludzi, jeśli nie korzysta się z ich talentu?
***
Uwierz w siebie. Naprawdę możesz to zrobić.

Bądź odważny, ale nie bądź hazardzistą.
***
Często jest tak, że ludzie mający pewne pasje, giną.
***
Bardziej polegam na mojej intuicji niż
na stertach raportów.
***
Nie chcę, żebyśmy siedzieli na pieniądzach jak jacyś
skąpcy. Mamy je po to, by z nich korzystać.
***
Sukces to coś więcej niż szczęście. Musisz wierzyć
w siebie i dążyć do tego, by go osiągnąć.
Wtedy inni też w ciebie uwierzą.
***
Czasem wygrywasz, czasem przegrywasz. Ciesz się
z wygranej. Nie żałuj, gdy straciłeś. Nigdy nie patrz
wstecz, bo przeszłości nie da się zmienić.

Niezależnie od tego, o czym marzysz, rób wszystko,
by te marzenia zrealizować.
***
Każdy potrzebuje mieć w życiu coś, do czego dąży.
***
Nie zawsze łatwo jest zdobyć to, czego się pragnie,
ale nie można przestać próbować.
***
Nigdy nie mów „Nie mogę”. Powiedz sobie za to:
„Będę starał się dotąd, aż mi się uda”.
***
Z mojego punktu widzenia, istnieją dwa rodzaje
wyzwań. Jeden to wykonywanie swojej pracy
najlepiej jak się da. Drugi - to poszukiwanie przygód.
***
Człowiek jest w stanie dokonać wszystkiego, musi
tylko chcieć i starać się to zrobić.

Swoje niedoskonałości da się przezwyciężyć,
jeśli intensywnie się nad nimi pracuje.
***
Pragnieniem moich rodziców było wychowanie nas
na silnych ludzi, którzy wierzą w siebie.
***
Życie nauczyło mnie, że warto mieć śmiałe pomysły
i czynić odważne posunięcia.
***
Wierzę w siebie. Wierzę w ręce, które pracują,
w umysły, które myślą, i w serca, które kochają.
***
Jeśli o coś ciężko się walczy, to później wydaje się to
o wiele cenniejsze niż rzeczy, które przyszły łatwo.
***
Człowiek ma tylko jedno życie, musi więc
wykorzystać je najlepiej jak potrafi.

Wybieganie w przyszłość może nas hamować tak
samo, jak ciągłe oglądanie się za siebie.
***
Ktoś może być twoim najlepszym przyjacielem,
mimo że nie we wszystkim się z nim zgadzasz.
***
Warto stawiać sprawy otwarcie. Konflikt
z przyjacielem czy kolegą można wówczas
rozwiązać w sposób pokojowy.
***
Bo tak naprawdę to czym są pieniądze?
Są środkiem do celu.
***
Jeśli wybierze się właściwych ludzi do pracy,
to można spokojnie zostawić firmę w ich rękach,
bo nawet gdy szefa nie ma, wszystko idzie gładko.
***
Każdy z nas potrzebuje silnej grupy wsparcia.

Zawsze trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte
i być grzecznym w stosunku do innych ludzi.
***
Trzeba okazywać szacunek każdemu, nie tylko tym,
na których chce się zrobić dobre wrażenie.
***
Wszystko, co mamy w życiu, to nasze dobre imię.
***
Bądź uczciwy we wszystkich interesach.
Nie oszukuj - i miej na celu wygraną.
***
Nigdy nie rób czegoś, co później nie da Ci spokojnie
spać.
***
Wierzę, że naszym obowiązkiem jest pomagać innym
i czynić dobro, kiedy tylko możemy.

Pieniądze są siłą, dzięki której można czynić dobro.
Ale żeby być dobrym, nie trzeba wcale być bogatym.
***
Warto od czasu do czasu zastanowić się
nad swoim życiem.
***
Powinniśmy pozbyć się złych nawyków i lenistwa,
czyli wszystkiego tego, co robi bałagan w głowie
i nie pozwala iść na przód.
***
Biznesmeni i osoby bardzo dobrze sytuowane
są w wyjątkowej sytuacji - mogą dotrzeć do każdego
człowieka w każdym kraju,
tworząc łańcuch dobrej woli.
***
Każdy człowiek powinien stale się uczyć
i każdy powinien mieć w życiu cel.
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