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Choć świat jest kopalnią złota, prawdziwe skarby
można znaleźć dopiero kopiąc
w głowach innych ludzi.
***
Wielkie zmiany mogą być wynikiem drobnych działań.
***
Sukces, jakkolwiek go definiujesz, jest osiągalny,
jeśli przyswoisz sobie sprawdzone w praktyce
przekonania i nawyki.
***
Twoi superbohaterowie (…) niemal bez wyjątku
składają się z samych wad, ale rozwinęli do perfekcji
jedną lub dwie mocne strony.
***
Sukces odnosimy nie dlatego, że nie mamy żadnych
wad, ale dzięki odnalezieniu w sobie wyjątkowych
atutów i budowaniu na ich podstawie
odpowiednich nawyków.

Kiedy masz wątpliwości, zawsze pracuj najpierw nad
tymi niedociągnięciami, które wprawiają cię
w największe zakłopotanie.
***
Jeżeli nie mając raka, będziesz stosował post
terapeutyczny 1-3 razy w roku, możesz zlikwidować
wszelkie komórki przedrakowe istniejące
w twoim organizmie.
***
Jest duża różnica między rozumieniem czegoś (…)
a prostą znajomością nazwy zjawiska i umiejętnością
posługiwania się nią.
***
Warto podchodzić z otwartym umysłem
do przedsięwzięć, których się boimy.
***
Psychodeliki zwykle dają nam to, czego
potrzebujemy, a nie to, czego chcemy.

Mikrodawkowanie środków psychodelicznych
przynosi znacznie lepsze efekty niż stosowanie całej
grupy substancji „poprawiających funkcje
poznawcze”, wśród których większość
stanowią pochodne speedu.
***
Nie warto brać udziału w seminarium motywacyjnym,
jeżeli nie zamierzasz podejmować żadnych
dalszych kroków.
***
Nie chodzi o to, co wiemy, ale o to,
co konsekwentnie robimy.
***
Zapiski w moim porannym dzienniku
są przeznaczone wyłącznie dla mnie.
***
Istnieje sześć pierwiastków humoru: frywolność,
błyskotliwość, urok, dziwaczność, złośliwość i
rozpoznawalność. Żeby odnieść sukces musisz mieć
przynajmniej dwa pierwiastki.

Należy wybierać takie opcje, które nieuchronnie
prowadzą do osiągnięcia sukcesu w długim okresie,
ponieważ uniemożliwiają rozwijanie zasobów
przydatnych w kolejnych przedsięwzięciach.
***
Nawet jeżeli nazwa twojej firmy nie pojawia się
w głowie potencjalnego klienta jako pierwsza,
nie trać nadziei. Znajdź nową kategorię,
w której będziesz pierwszy.
***
Jeżeli nie możesz być pierwszy w danej kategorii,
stwórz nową kategorię,
w której możesz być pierwszy.
***
Czy prawa marketingu są trudne? Nie, są
całkiem proste. Stosowanie ich w praktyce
to zupełnie inna sprawa.
***
Wszyscy interesują się nowinkami.
Mało kto interesuje się tym, co jest lepsze.

Jak skłonić ludzi do wybrania mojej marki?
Zapomnij o niej. Myśl kategoriami. Potencjalni klienci
mają dość gadania o markach.
Każdy producent zachwala swoją.
***
Kiedy jesteś pierwszy w nowej kategorii,
promuj kategorię.
W zasadzie nie masz wtedy konkurencji.
***
Jeżeli rozumiesz zasady, możesz tworzyć taktyki.
Jeżeli jesteś zależny od szybko dezaktualizujących
się taktyk, zawsze jesteś w tyle za innymi.
***
Jeżeli chcesz zwiększyć swoje zarobki
dziesięciokrotnie, a nie tylko o 10%, najlepsze
możliwości często wydają się zupełnie porąbane.
***
Sukces nie musi być skomplikowany. Wystarczy,
że bardzo uszczęśliwisz tysiąc osób.

Tysiąc prawdziwych fanów to pierwszy krok, bez
względu na to, czy chcesz zarabiać 100 tysięcy
dolarów rocznie, czy stworzyć kolejną firmę
w rodzaju Ubera.
***
Na ważne rzeczy nie można „Znajdować czasu”.
Musi on być zarezerwowany w kalendarzu.
***
Drobiazgi wypełniają czas pomiędzy ważnymi
sprawami, ale ważnych spraw nie da się upchnąć
między drobnostkami.
***
Jeśli chcesz mieć świetnych mentorów, musisz
umieć ich słuchać. Jeśli chcesz być dobrym
przywódcą, musisz najpierw nauczyć się
być podkomendantem.
***
Wierzę jednak, że przeczucia można traktować jako
narzędzie pomocne przy ocenianiu pomysłów, co do
których dysponujemy niewielką ilością danych.

Możesz pisać słabe rzeczy i redagować je później tak,
żeby ostatecznie były świetne.
***
Dla autora wywiad jest tylko kolejnym produktem,
który przyciągnie uwagę czytelników. Dla jego
rozmówcy może być przykrą wpadką, którą ludzie
będą mu w nieskończoność wytykali.
***
Jeżeli jesteś dobry w tym, co robisz,
będziesz miał więcej niż jedną szansę.
***
Podróżujemy nie po to, żeby zmienić otoczenie,
lecz by odmienić swoje wnętrze.
***
Kiedy tylko to możliwe, zawsze przeznaczaj dochody
na działalność charytatywną, ponieważ to umożliwia
nawiązywanie współpracy z ludźmi,
na których wynagrodzenie nigdy
nie mógłbyś sobie pozwolić.

Moment rozpoczęcia dnia jest mniej ważny
niż umiejętność zaczynania go we właściwy sposób,
bez względu na to, jak nieudolnie zarządzasz czasem.
***
Zgadzanie się na zbyt wiele „fajnych rzeczy”
pogrzebie cię żywcem i uczyni z ciebie gracza
drugoligowego, nawet jeśli dysponujesz
pierwszoligowymi umiejętnościami.
***
Jeżeli chcesz zdobyć przewagę nad innymi, musisz
umieć się bronić przed priorytetami innych.
***
Nie pchaj głazu pod górkę tylko dlatego, że możesz.
***
Ryzyko nie jest takie przerażające,
gdy w końcu je podejmiemy.
***
Większość ludzi wybierze raczej brak szczęścia
niż brak pewności.

Nawet 30 minut w tygodniu poświęcone
na notowanie przemyśleń może się przełożyć
na wszystko, co robisz.
***
Jeżeli chcesz robić coś interesującego, musisz się
nauczyć radzić sobie z krytyką
albo nawet się nią cieszyć.
***
Nawet jeśli potrafię osiągać różne rzeczy, zawsze
mam trudności z ich docenianiem.
***
Jeżeli będziemy przez cały czas poważni, zdążymy
się zamęczyć, zanim osiągniemy coś
naprawdę godnego uwagi.
***
Jeżeli nie będziemy regularnie doceniać małych
sukcesów, nigdy nie docenimy wielkich.

To, w jaki sposób robisz nawet najmniej ważną rzecz,
daje wyobrażenie na temat tego,
jak będziesz robił najważniejszą.
***
Jeżeli zależy ci na osiąganiu poważnych, bardzo
istotnych wyników, musisz zaakceptować
okazjonalne drobne potknięcia.
***
Iloraz inteligencji ludzi podwaja się w wyniku
powierzenia im odpowiedzialności oraz pokazania,
że im ufasz.
***
Ludzie nie lubią, kiedy im się coś sprzedaje, natomiast
wszyscy przepadamy za historiami.
***
Na początku kariery poświęcasz czas na
zarabianie pieniędzy. Kiedy już nabierzesz
doświadczenia w swojej dziedzinie, powinieneś
poświęcać pieniądze na zarabianie czasu,
ponieważ jest on nieodnawialny.

***
Bardzo łatwo można stracić proporcje, zagubić się
w historii, którą sami sobie opowiadamy, i pomyśleć,
że całe nasze życie zależy od czegoś,
o czym prawie zupełnie zapomnimy po 5-10 latach.
***
Zabicie siebie jest jak wzięcie własnego bólu,
pomnożenie go przez 10 i przekazanie tym,
którzy cię kochają.
***
Nawet jeśli masz wrażenie, że nikt cię nie kocha
i nikomu na tobie nie zależy, najprawdopodobniej
jesteś kochany, a już na pewno zasługujesz na miłość
i jesteś jej wart.
***
Jeżeli nie potrafisz powstrzymać się
przed samobójstwem ze względu na siebie,
zrób to ze względu na innych ludzi.
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Puść w niepamięć to, co nie działa, i oceń,
co się sprawdza i co cię kręci.
Jason Nemer
***
Sukces jest wtedy, kiedy dzieci pamiętają cię jako
najlepszego ojca na świecie. Nie ojca, który dał im
wszystko. Czy będą chciały w przyszłości szczerze
z tobą rozmawiać? Czy będą skłonne zadzwonić do
ciebie w każdej chwili, w dowolnym dniu,
bez względu na to, co się będzie działo?
Czy będziesz pierwszą osobą, którą będą chciały
poprosić o radę?
Ale jednocześnie sukces to wybitność w tym,
co robisz, bez względu na to, czy jesteś prawnikiem,
lekarzem, maklerem, czy kimkolwiek innym.
Dr med. Peter Attia
***
Magnez jest zatem prawdopodobnie najlepszym
minerałem opóźniającym starzenie się.
Charles Poliquin
***
Kiedy jesteś przywódcą, ludzie starają się
przynajmniej naśladować twoje zachowanie.
Pavel Tsatsouline

Najlepszym wskaźnikiem [rzetelności lekarza] jest
ilość czasu poświęcona pacjentowi
przy pierwszej wizycie.
Charles Poliquin
***
Nawiązuj kontakt jako pierwszy, ponieważ to działa
na twoją korzyść - nie zawsze,
ale w większości przypadków.
Reakcja ludzi jest naprawdę niesamowita.
Gabby Reece
***
Będąc rodzicem, musisz się nauczyć przepraszać
za swoje potknięcia.
Gabby Reece
***
Kiedy kobieta potrafi się powstrzymać przed
matkowaniem partnerowi, ma większe szanse
na zajęcie pozycji, w której mężczyzna
będzie ją szanował.
Gabby Reece

[10 tysięcy przebadanych udanych małżeństw]
łączyła tylko jedna rzecz, bez względu na dynamikę
związku. Jaka? Mężczyzna szanował kobietę.
To było najważniejsze.
Laird Hamilton
***
Zawsze trzymamy się tego, co umiemy robić
najlepiej, bo lubimy żyć w glorii i chwale.
Laird Hamilton
***
Marzenie to coś, o czym fantazjujesz i co
prawdopodobnie nigdy się nie zdarzy. Kiedy masz cel,
opracowujesz plan działania, ciężko pracujesz
i go osiągasz.
Paul Levesque
***
Jako budowniczy, jako przedsiębiorca nie zdołasz nic
stworzyć dla innych ludzi, jeżeli nie poznasz ich na
tyle dobrze, by spojrzeć na świat ich oczami.
Chris Sacca

Bez względu na to, jaki jesteś zakręcony,
zawsze bądź sobą.
Chris Sacca
***
Jest jeden warunek sukcesu:
być tak dobrym, by nie dało się ciebie nie zauważyć.
Marc Andreessen
***
Jestem głęboko przekonany, że jeśli masz wyraźną
wizję tego, co chcesz osiągnąć, samo dążenie do
tego jest o wiele łatwiejsze.
Arnold Schwarzenegger
***
Trudno wskazać człowieka sukcesu,
nie znając jego osobistych celów.
Derek Sivers
***
Większość z nas zgadza się bowiem na zbyt wiele
i wiedzie życie wypełnione po brzegi mnóstwem
mało istotnych drobiazgów.
Derek Sivers

Kiedy dopiero zaczynasz karierę, najlepszą strategią
jest przyjmowanie wszystkich propozycji. Zgadzaj się
na każdy występ. Nigdy nie wiesz, kiedy trafisz
na główną wygraną na loterii.
Derek Sivers
***
Każdy człowiek jest interesujący. Jeżeli nudzi cię
rozmowa, problem leży po twojej stronie,
a nie po stronie drugiej osoby.
Matt Mullenweg
***
Ludzie, którzy ściągają z sieci kiepskie skany twojej
książki w plikach PDF, nie są twoimi klientami.
W ogóle nie kupiliby tej książki.
Traktuj to jak darmową reklamę.
Matt Mullenweg
***
Przyczyną twojego cierpienia
jest koncentracja na sobie.
Tony Robbins

Jeżeli sam nie będę swoim fanem,
nikt nim nie będzie.
Kayne West
***
Doszedłem do wniosku, że strategia biznesowa
polega częściowo na rozwiązywaniu najprostszych,
najłatwiejszych, a jednocześnie najbardziej
wartościowych problemów. I rzeczywiście, częścią
realizacji strategii jest
rozwiązywanie najłatwiejszego problemu.
Reid Hoffman
***
Musi być jedno decydujące uzasadnienie, a wartość
podróży należy oceniać wyłącznie pod jego kątem.
Wtedy jeżeli zdecyduję się pojechać ze względu
na jedno wydarzenie, jakoś upchniemy pozostałe
w harmonogramie. Jeśli jednak pojadę ze względu
na wszystkie, niemal na pewno wrócę
z poczuciem straty czasu.
Reid Hoffman
***
Ogólnie rzecz biorąc, nie powinno ci zależeć
na uczestniczeniu w popularnym trendzie.
Peter Thiel

Jeżeli więc zamierzasz zrobić coś ze swoim życie
i masz plan osiągnięcia tego w ciągu 10 lat,
zadaj sobie pytanie:
Dlaczego nie mogę tego zrobić w ciągu 6 miesięcy?
Peter Thiel
***
Kiedy tak bardzo koncentrujesz się na rywalizacji,
stajesz się dobry w dziedzinie, w której rywalizujesz.
Peter Thiel
***
Celem nie jest więc generowanie samych dobrych
pomysłów; jest nim generowanie złych.
Trzeba bowiem mieć wiele złych pomysłów,
żeby wpaść na kilka dobrych.
Seth Godin
***
Nikt nie chce mieć tatuażu z logo suzuki.
Sam możesz zdecydować, czy twoja marka ma być
godna wytatuowania na ramieniu.
Seth Godin

Jeżeli będziesz spędzał 2 godziny dziennie bez
żadnego urządzenia elektronicznego, po prostu
patrząc dziecku w oczy, rozmawiając z nim
i rozwiązując interesujące problemy, wychowasz
zupełnie innego człowieka niż ktoś, kto tego nie robi.
Seth Godin
***
Rodzice prędzej czy później będą musieli wziąć
na siebie odpowiedzialność za umieszczenie dzieci w
systemie, który tylko je zadłuża
i przygotowuje do bycia trybikami w gospodarce
niepotrzebującej już trybików.
Seth Godin
***
Nie możemy współzawodniczyć w posłuszeństwie.
Seth Godin
***
Samodzielne palenie ziarna jest ważniejsze
niż wszystkie inne etapy przyrządzania kawy.
Seth Godin

Perfekcjonizm jest WROGIEM mięśnia pomysłowości.
James Altucher
***
Żaden pomysł nie jest zbyt śmiały, żeby nie można
było zrobić pierwszego kroku. Jeżeli pierwszy krok
wydaje się zbyt trudny, spróbuj go uprościć.
James Altucher
***
Zapomnij o sensie. Można bez niego żyć.
Poszukiwanie sensu zrujnowało nie jedno życie.
James Altucher
***
Nie tworzę sztuki po to, żeby pozyskać lukratywne
zlecenia; wykonuję lukratywne zlecenia,
żeby tworzyć więcej sztuki.
Chase Jarvis
***
Kreatywność jest zasobem niewyczerpywalnym.
Im więcej jej zużywasz, tym więcej masz.
Chase Jarvis

Kiedy klient zgadza się tak szybko, to znaczy,
że cena nie była wystarczająco wysoka.
Chase Jarvis
***
Po prostu trzeba sobie zastrzec prawo
do swoich wad.
Dan Carlin
***
Lepiej jest oferować więcej istniejącym klientom,
niż szukać nowych fanów.
Kevin Kelly
***
Prawdziwi fani są nie tylko bezpośrednim źródłem
twoich dochodów, ale też najlepszym zespołem
marketingowym mającym wpływ na zwykłych fanów.
Kevin Kelly
***
Nawet jeżeli zainteresujesz swoim dziełem tylko
jedną osobę na milion, zdobędziesz 7 tysięcy
zwolenników na całej planecie.
Kevin Kelly

Zadanie odpowiedniego głupiego pytania bywa
często najmądrzejszą rzeczą, jaką możesz zrobić.
Alex Blumberg
***
Jeżeli przez cały czas skupiasz się tylko na tym, co
poszło źle, i tyko o tym rozmawiasz z ludźmi,
których znasz, nie stajesz się dla nich źródłem
inspiracji i wzrostu,
tylko przyczyniasz się do destrukcji.
Tracy DiNunzio
***
Wszystko w twojej firmie psuje się za każdym razem,
gdy jej rozmiar wzrasta trzykrotnie.
Phil Libin
***
Rób to, co cię interesuje, a jeśli będziesz w tym
naprawdę dobry, znajdziesz sposób, żeby zrobić
z tego okazję biznesową.
Chris Young

Gniewny, niedoceniany geniusz, idąc przez życie,
jest zmuszany do robienia rzeczy, których nie lubi,
dla ludzi, których nie szanuje.
Ryan Holiday
***
Wybitność rodzi się z pokory i mrówczej pracy.
Ryan Holiday
***
Najtrudniejsze decyzje w biznesie to te
rozczarowujące ludzi, na których ci zależy.
Scott Belsky
***
Czasem trzeba przestać robić to, co się kocha,
żeby zająć się jedną, bardzo ważną rzeczą.
Scott Belsky
***
Młodzi, kreatywni ludzie nie potrzebują większej
liczby pomysłów, tylko wzięcia większej
odpowiedzialności za pomysły, które już mają.
Scott Belsky

Im bardziej kojarzymy wartość doświadczenia z jego
ceną wyrażoną w pieniądzu, tym głębsze jest
nasze przekonanie, że do życia potrzebujemy
przede wszystkim gotówki.
Rolf Potts
***
Praca nie jest tylko czynnością dającą pieniądze
i generującą pragnienia: to okres dojrzewania
do wędrówki, w którym kształtują się nasze zasady,
zaczynamy robić plany i przystępujemy do działania.
Rolf Potts
***
Największe problemy świata są zarazem
największymi okazjami biznesowymi.
Peter Diamandis
***
Kiedy postanawiasz robić coś o 10% lepiej, stajesz do
rywalizacji ze wszystkimi ludźmi na świecie. (…)
Gdy jednak chcesz coś robić 10 razy lepiej,
zostajesz sam na placu boju.
Peter Diamandis

Kiedy próbujesz być 10 razy lepszy,
a nie o 10% lepszy, zwykle musisz wykonać
100 razy cięższą pracę,
ale i zysk jest 100 razy większy.
Peter Diamandis
***
Nie ma powodu, dla którego nie mógłbyś mieć
tego wszystkiego, co mają twoi idole.
Sophia Amoruso
***
Jeżeli więc masz talent, nie spiesz się.
Jeżeli będziesz miał coś ciekawego do pokazania,
ludzie to zauważą nawet po długiej przerwie.
B.J. Novak
***
Kiedy zmagasz się z jakimś problemem, spójrz w
górę. Po prostu przez minutę obserwuj nocne niebo
i zrozum, że wszyscy znajdujemy się
na tej samej planecie w tym samym czasie.
BJ Miller

Po co zadawać sobie trud i wyjaśniać, czemu ci
coś nie odpowiada, kiedy ktoś, kto przychodzi
do ciebie z propozycją, nie zadał go sobie,
aby sprawdzić, czy możesz być zainteresowany?
Maria Popova
***
W naszej kulturze wykonywanie świetnej pracy
z czystej miłości do tego, co robisz, wydaje się czymś
niepoważnym, ale to świadczy o słabości kultury,
a nie o błędnym wyborze pracy przez artystę.
Maria Popova
***
Nie próbuj zadowolić nikogo oprócz siebie.
Maria Popova
***
Swoje marzenie (albo życiowy cel) poznajemy,
podążając własną drogą, wytyczoną w równym
stopniu przez świadomy wybór i przypadek.
Maria Popova

Coś tak prostego jak z góry założony plan treningowy
może być rusztowaniem, na którym oprzesz program
dnia i będziesz go realizował.
Jocko Willink
***
Jeśli mam problem, zajmuję się nim sam.
Rozwiązuję go, zamiast narzekać.
Jocko Willink
***
Umiejętność spojrzenia na sytuację z dystansu
jest więc bardzo ważna dla przywódcy.
Jocko Willink
***
Ponosząc porażki i wyciągając z nich wnioski,
staniecie się ludźmi tak pełnymi i głębokimi,
jak to tylko możliwe.
Sebastian Junger
***
Relacja nawiązana z widzami jest ważniejsza
niż jakość produkcji.
Shay Carl

Należy się zmuszać do stawiania czoła bardzo
trudnym wyzwaniom, w których możliwość
pokonania nawet nie wierzysz.
Generał Stanley McChrystal
***
Próbując wszystkich zadowolić,
nie zadowalamy nikogo.
Whitney Cummings
***
Szukaj jasnej strony każdej sytuacji albo przynajmniej
spróbuj podzielić się ze światem ciemną stroną.
Whitney Cummings
***
Różnica pomiędzy ludźmi, których podziwiasz,
a całą resztą jest taka, że ci pierwsi czytają.
Bryan Callen
***
Słowo sukces jest skażone naszymi wyobrażeniami
o kimś zupełnie wyjątkowym, niezmiernie
bogatym itd., a to mało przydatne.
Alain de Botton

Im lepiej wiesz, czego naprawdę pragniesz i dokąd
tak naprawdę zmierzasz, tym mniejsze znaczenie
ma dla ciebie to, czym zajmują się inni.
Alain de Botton
***
Czas i cisza nie powinny być dobrami luksusowymi.
Tim Kreider
***
Można się nawet zastanawiać, czy obiboki, leserzy
i nicponie nie są autorami większej liczby
wybitnych idei, wynalazków i arcydzieł
niż ciężko pracujący ludzie.
Tim Kreider
***
Najlepszym sposobem wykorzystania tego
krótkiego czasu, który mam na tym świecie,
jest spędzanie go z bliskimi ludźmi.
Tim Kreider
***
Weź swój ból i noś go jak koszulę.
Amanda Palmer

Życie jest zbyt krótkie, żeby marnować je
na bycie zajętym.
Tim Kreider
***
Książek nie pisze się po to, żeby pokazać światu,
jaki jesteś inteligentny i wykształcony.
Mają pokazywać twoje serce, twoją duszę i mówić
twoim fanom i czytelnikom: „Nie jesteście sami”.
Paulo Coelho
***
Uczyniliśmy [z depresji] chorobę. A to może być
sposób organizmu na powiedzenie nam: „Lepiej
zajmij się tym a tym, bo to cię unieszczęśliwia”.
James Fadiman
***
Podstawową zasadą radzenia sobie z konfliktami
jest unikanie towarzystwa ludzi,
którzy ciągle się w nie wdają.
Naval Ravikant

Pragnienie to zawarta z samym sobą umowa,
by być nieszczęśliwym, dopóki nie dostaniesz tego,
czego pragniesz.
Naval Ravikant
***
Jeżeli nie potrafisz sobie wyobrazić, że pracujesz
z kimś przez całe życie, nie pracuj z nim nawet
przez jeden dzień.
Naval Ravikant
***
Nie ma żadnego usprawiedliwienia
dla życia w cierpieniu.
Naval Ravikant
***
Najlepszą rzeczą jest zadawanie ludziom pytań,
których się nie spodziewają.
Mike Birbiglia
***
Zapisuj wszystko, bo wspomnienia są bardzo ulotne.
Mike Birbiglia

Ludzie zawsze myślą, że najpierw zdobywa się
zaufanie, a dopiero potem można zacząć przejawiać
wrażliwość. Prawda jest jednak taka, że na dłuższą
metę nie można zdobywać zaufania ludzi,
nie okazując najpierw pewnej wrażliwości.
Brené Brown
***
Czasem sztuka powinna być
w pewien sposób niedoskonała.
Robert Rodriguez
***
Musisz umieć spoglądać na własne porażki
z przekonaniem, że każda z nich może być
kluczem do sukcesu.
Robert Rodriguez
***
Pomysł pojawia się dopiero wtedy, kiedy zaczniesz
coś robić. Jest odwrotnie, niż się wydaje.
Robert Rodriguez

Kiedy coś idzie źle,
zawsze wynika z tego coś dobrego.
Jocko Willink
***
Pozytywne myślenie nie rozwiązuje problemów.
Niemniej rozpamiętywanie ich też niczemu nie służy.
Jocko Willink

Powyższe cytaty pochodzą z książki
autorstwa Timothy Ferriss’a
pt. „Narzędzia Tytanów”,
którą możesz zakupić
w jednym ze sklepów na ceneo.pl

Więcej recencji wartościowych książek,
zbiorów cytatów oraz ciekawych artykułów
znajdziesz na blogu BrainDesign.

