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WstępWstęp

Trzymasz w ręku książkę- zbiór cytatów, które inspirują do osiągnięcia 

niezależności finansowej i bogactwa. 

Więcej porad finansowych znajdziesz w darmowym biuletynie:

http://www.dominik.dworniczak.pl/kurs.php

Gorąco zachęcam do  wydrukowania tej  publikacji.  Wydruk znacznie 

zwiększy  komfort  czytania.  Pozwoli  Tobie  również  na  osiągnięcie 

większej korzyści, umożliwy zapisanie notatek oraz pozwoli na szybkie 

przypomnienie najważniejszych myśli.  

Zwróć  szczególną  uwagę  na  tytuły  rozdziałów.  Są  one  wysoko 

skorelowane z cechami i umiejętnościami ludzi bogatych.

Widziałem różne zbiory cytatów, niektóre nawet po kilka tysięcy, tylko 

ile z nich jest naprawdę wartościowych? Kto jest je w stanie wszystkie 

przeczytać?  Spośród  wielu  książek  i  publikacji,  wybrałem  moim 

zdaniem najciekawsze myśli, aby przeczytanie tej książki zajęło tylko 

kilka minut.

Dlaczego ten ebook jest darmowy?

Sprawdziłem też, że jedna księga cytatów jest sprzedawana nawet po 

187,50 złotych. Dlatego początkowo planowałem sprzedawać tą książkę 

po conajmniej 40 zł. 
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Chciałbym jednak, aby jak największa liczba osób mogła mieć dostęp 

do  tych  myśli,  więc  postanowiłem udostępnić  tę  książkę  za  darmo. 

Jeśli uznasz, że książka warta jest 40 zł, wpłać proszę te pieniądze na 

dowolny cel charytatywny.

Daję  Ci  tą  publikację  zupełnie  za  darmo  i  zezwalam  na  dalszą 

dystrybucję.  Możesz  go  wykorzystać  do  promocji  swojej  strony  czy 

dawać  za  zapisanie  się  na  listę  mailingową.  Jedyny  warunek  jaki 

stawiam, to ten ebook jest i pozostanie zawsze darmowy! Nie wolno Ci 

go sprzedawać, ani czerpać żadnych korzyści majątkowych.

Owocnej lektury!
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Znajdź PowódZnajdź Powód

"Bywałam biedna i bywałam bogata. To drugie jest lepsze."

Sophie Tucker

„Biedni chcą być bogaci, Bogaci są zdeterminowani, żeby być bogaci”

T. Harv Eker

„Liczy się nie to, kim ktoś się urodził, ale kim wybrał, by być.”

Joanne Kathleen Rowling

„Jeśli  nie  zmienimy  kierunku,  to  zapewne  dotrzemy  tam  dokąd 

zmierzamy.” 

Stare przysłowie chińskie

„Większość ludzi nie prowadzi swojego życia. Oni tylko je akceptują.” 

John Kotter

„Nie ma żadnego usprawiedliwienia, by nie stać się wielkim.”

Tom Peters

6

http://www.dominik.dworniczak.pl/


Dominik Dworniczak           Cytaty: Złote Myśli Wielkich Ludzi, które Prowadzą do Bogactwa

„Biedni myślą na małą skalę, Bogaci myślą na dużą skalę”

T. Harv Eker

„Jeśli nie ustalasz celów dla siebie, jesteś skazany na pracowanie przy  

osiąganiu celów kogoś innego.” 

Brian Tracy

„Smutne jest to, że ludzie są biedni, bo jeszcze nie zdecydowali, by

być  bogatymi.  Mają  nadwagę  i  są  niewysportowani,  bo  nie

zdecydowali  jeszcze,  by  być  szczupłymi  i  sprawnymi  fizycznie.

Nieefektywnie  marnują  czas,  bo  nie  zdecydowali  jeszcze,  by  być

bardzo produktywnymi we wszystkim, co robią.”

Brian Tracy

„Pozwól  innym  wieść  małe  życie,  ale  nie  sobie.  Pozwól  innym

kłócić  się  o  nieistotne  szczegóły,  ale  nie  sobie.  Pozwól  innym

płakać  z  byle  powodu,  ale  nie  sobie.  Pozwól  innym zostawić  swoją  

przyszłość w czyichś rękach, ale nie sobie.”

Jim Rohn

„Biedni myślą albo to, albo to; Bogaci i to i to”

T. Harv Eker
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MotywacjaMotywacja

“Sukces  to  maksymalne  wykorzystanie 

możliwości jakie masz.”

Zig Ziglar

„Najpewniejszym sposobem na uniknięcie 

porażki jest determinacja, by osiągnąć sukces.”

Richard B. Sheridan

„Istnieje tyle sposobów na samodzielne dojście do miliona, że jest to 

prawie  niemożliwe,  by  nie  osiągnąć  tego  celu,  jeśli  myślisz  o  nim 

naprawdę poważnie.”

Brian Tracy

Biedni  myślą: „życie mi się przydaża” Bogaci  myślą: „Tworzę swoje 

życie”

T. Harv Eker

“Miliony ludzi zatrzymują się w miejscu - jest to ich własna decyzja.  

Jeżeli  będziesz  otaczał  się  ludźmi  biednymi,  pozostaniesz  biedny. 

Wtedy spędzisz resztę życia na użalaniu się nad sobą.”

Richard de Vos
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„Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to 

zrobione.” 

Nelson Mandela

„Biedni  koncentrują  się na przeszkodach, Bogaci  koncentrują  się  na 

szansach”

T. Harv Eker

„Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się.”

Aldous Huxley

„Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych.”

Napoleon Bonaparte

„Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.”

Marek Aureliusz

„Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość? A co ważniejsze  

w rowerze: przednie czy tylne koło?”

George Bernard Shaw

„Bawmy się, grajmy w tę grę, bogaćmy się”

Kamil Cebulski
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PrzywództwoPrzywództwo

„Zacznij od bycia przywódcą samego siebie.” 

Daniel Janik

„Lider to ktoś, kto zna drogę,  idzie drogą i  

pokazuje drogę.” 

John Maxwell

„Menedżerowie  muszą  być  nie  tylko  decydentami,  lecz  także 

inspiratorami zdolnymi do motywowania ludzi.” 

Lee Iacocca

„Osoby na stanowiskach kierowniczych muszą wiedzieć, na ile dobre 

lub  złe  są  warunki  pracy  ich  podwładnych.  Muszą  jeść  w  ich  

stołówkach, by przekonać się, czy posiłki są dobrze przygotowywane,  

sprawdzać  prysznice  i  toalety.  Jeżeli  warunki  te  nie  odpowiadają 

kierownictwu, nie odpowiadają nikomu.”

Lord Sieff

"Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi  

w ciągłym  kontakcie,  motywuj  ich  i  nagradzaj.  Jeżeli  wszystko  to 

będziesz czynił sprawnie, nie może ci się nie udać"

Lee Iacocca 

10

http://www.dominik.dworniczak.pl/


Dominik Dworniczak           Cytaty: Złote Myśli Wielkich Ludzi, które Prowadzą do Bogactwa

Sprzedaż i MarketingSprzedaż i Marketing

„Każdy z nas żyje, coś sprzedając”

R. L. Stevenson

„Biedni  myślą  negatywnie  o  promocji  

i sprzedaży, Bogaci chętnie promują siebie i swoją wartość”

T. Harv Eker

„Nie sądzę, by ktokolwiek urodził  się ze smykałką do handlu. Za to  

każdy z nas ma szansę zostać tym, kim zechce.” 

Frank Bettger

„Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których ty znasz. Ważne jest,  

kto chce poznać ciebie” 

Dale Carnegie

„Ludzie nie kupują już butów tylko po to, aby mieć sucho i  ciepło  

w stopy. Kupują zaś to, co pozwala im czuć się męsko, kobieco, silnie, 

oryginalnie,  młodo,  czarująco.  Kupowanie  butów  stało  się 

emocjonalnym  przeżyciem.  Nasz  biznes  dzisiaj  to  sprzedawanie  nie 

tyle samych butów, co emocji.”

Francis C. Rooney
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„Prawdziwą  sztuką  sprzedaży  jest  udzielać  klientom odpowiedzi  na 

pytania ,których wcale nie zadali.”

Maciej Kielan

“Naszym celem, jako przedsiębiorstwa, jest nie tylko najlepszy, lecz 

wręcz wyjątkowy poziom obsługi klienta.”

Sam Walton

„Nie  możesz  mówić,  że  twoja  firma  jest 

świetna, jeżeli nie jest świetna w marketingu” 

Polly La Barre

„Celem marketingu jest stworzenie i utrzymanie klienta” 

Theodore Levitt

„Wiele  rzeczy  małych  stało  się  wielkimi  tylko  dzięki  odpowiedniej  

reklamie.”

Mark Twain

„Prowadzenie  biznesu  bez  reklamy  jest  jak  puszczanie  oka  do 

dziewczyny po ciemku. Nikt poza nami nie wie, co robimy.”

Stuart Henderson
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„Na tym musi właśnie polegać cały twój marketing: na wytłumaczeniu 

potencjalnym nabywcom, w jaki sposób możesz uczynić lepszych ich  

własne życie. Do tego się wszystko sprowadza. Zawsze!”

Angus Mcleod

„Nagłówki to absolutnie życiowa sprawa we wszelkim marketingu. Na 

witrynie, w mailach, w newsletterze, gdziekolwiek – nagłówek łapie 

czytelnika niczym haczyk, ściąga go, w końcu zamienia go w klienta.”

Angus Mcleod

“Strategia  marketingowa  to  seria  zintegrowanych  działań 

prowadzących do trwałej przewagi konkurencyjnej.”

John Scully

“Marketing  to  po  prostu  cywilizowana  postać  działań  wojennych,  

w których  większość  bitew  wygrywa  się  za  pomocą  słów,  idei 

i logicznego myślenia.”

Albert W. Emery

“Doniosłe  wynalazki  powstają  w  laboratorium,  wspaniałe  produkty 

natomiast - w dziale marketingu.”

William H. Davidow
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Myślenie StrategiczneMyślenie Strategiczne

„Plany są niczym; planowanie jest wszystkim.”

Dwight D. Eisenhower

„Stwórz konkretny plan spełnienia Twojego pragnienia i bez względu 

na to, czy jesteś gotowy czy nie, zacznij natychmiast wprowadzać go 

w życie.”

Napoleon Hill

„Jeśli  Twoim jedynym celem jest stanie się bogatym - nigdy go nie 

osiągniesz.”

John D. Rockefeller

„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 

20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą 

rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.”

Henry Ford

„Wszystko  powinno  zostać  uproszczone  tak  bardzo,  jak  to  tylko 

możliwe, ale nie bardziej.”

Albert Einstein
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„Firmy,  które rosną dzięki  rozwojowi  i  ulepszeniom,  nie zginą.  Ale  

kiedy  firma  przestaje  być  twórcza,  kiedy  uważa,  że  osiągnęła 

doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej”

Henry Ford

„Każdy  dureń  może  ubić  interes,  ale  potrzeba  geniuszu,  wiary  

i wytrwałości, aby stworzyć markę.”

David Ogilvy

„W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej  

kłopotliwe niż ich zdobycie”

Michel Eyquem de Montaigne

„Biedni  uważają,  że  już  wszystko  wiedzą ,  Bogaci  ciągle  się  uczą 

i rozwijają”

T. Harv Eker

„Wiedza  jest  najbardziej  wartościowym towarem na świecie.  Każde 

nowe odkrycie czyni nas bogatszymi.”

Kurt Vonnegut 

„Biedni  uczą  się  dopóki  zrobią  coś  dobrze,  Bogaci  uczą  się  dopóki 

przestaną się mylić”

Dominik Dworniczak

15

http://www.dominik.dworniczak.pl/


Dominik Dworniczak           Cytaty: Złote Myśli Wielkich Ludzi, które Prowadzą do Bogactwa

Zarządzenie CzasemZarządzenie Czasem

„Większość  nieszczęść  jest  rezultatem 

niewłaściwego wykorzystania czasu."

Napoleon Hill

„Czas to Twoje Najważniejsze aktywa. 

Nie pieniądze.”

Robert Kiyosaki

„Wolę 1% z wysiłku stu ludzi , niż 100% własnej pracy .”

J. Paul Getty 

„Nie  wystarczy  być  zajętym.  Mrówki  też  są  zajęte.  Pytanie  brzmi: 

czym jesteśmy zajęci?” 

Henry David Thoreau

„Czy rzeczywiście potrzebujemy więcej czasu? Czy też potrzebujemy 

więcej dyscypliny, by wykorzystać czas, który mamy?”

Kerry Johnson

„Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu 

ona nam zabiera.”

prof. C. Northcote Parkinson
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„Zwlekanie to naturalny morderca szansy na sukces.”

Victor Kiam

„Nie ma czasu, by tracić czas.”

nieznany

„Nie śpij zbyt dużo; jeśli zaspałeś, to poniosłeś porażkę.”

Ari Onassis

„Jeżeli kochasz życie, to nie marnuj czasu, bo to jest to, z czego życie 

się składa.”

Benjamin Franklin

„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej 

chwili”

Jan Twardowski

„Biedni  ciężko pracują na swoje pieniądze, Bogaci  dbają o to, żeby 

pieniądze ciężko na nich pracowały ”

T. Harv Eker
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NegocjacjeNegocjacje

„Negocjuj aby zwyciężać” 

Jim Thomas

„O  ile  w  życiu  prywatnym  sami  ponosimy  konsekwencje  tego,  co  

wynegocjowaliśmy,  to  w  przypadku  życia  zawodowego  możemy 

wpłynąć na losy tysięcy, a czasami nawet milionów ludzi.” 

Vlasta A. Lopuchovská

„Biedni wolą wynagrodzenie za czas pracy, Bogaci wolą wynagrodzenie 

za wyniki pracy”

T. Harv Eker

„Wszystko jest negocjowalne”

Gavin Kennedy

„Wynegocjowane pieniądze to zarobione pieniądze”

Dominik Dworniczak
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Gotowy!? Więc Zacznij DziałaćGotowy!? Więc Zacznij Działać

"Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania."

Walt Disney

„Może idę bardzo wolno, ale za to nigdy się nie cofam!” 

Abraham Lincoln

"Puste kieszenie nigdy nie powstrzymały nikogo przed podjęciem

działania. Mogą to zrobić tylko puste głowy i puste serca."

Norman Vincent Peale

“Nie  mogłem  się  doczekać  na  sukces,  więc  ruszyłem  naprzód  bez 

niego.”

Jonathan Winters
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  „Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością

  - jeśli mamy odwagę je realizować.”

Walt Disney

„Co byś zrobił gdybyś się nie bał?”

Spencer Johnson

„Wszyscy wiedzą, że coś się nie da zrobić i wtedy pojawia się ten

jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to coś robi.” 

Albert Einstein

„Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.”

Johann Wolfgang von Goethe 

“Prawdziwa  decyzja  jest  mierzona  poprzez  fakt  podjęcia  nowego 

działania. Jeśli nie ma działania - tak naprawdę nie podjąłeś decyzji.”

Tony Robbins

“Aby  stać  się  wielkim  kapitanem,  należy  przepłynąć  wzburzone 

morze.”

Anonimowe

“Prawdziwą miarą inteligencji jest działanie.”

Napoleon Hill
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“Nie bój się zrobić czegoś głupiego. W najgorszym razie to po prostu 

nie zadziała.”

Peter Shankman 

"Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna!"

Napoleon Hill 

„Biednych powstrzymuje lęk , Bogaci Działają pomimo lęku”

T. Harv Eker

“Sekretem  sukcesu  w  życiu  jest  bycie  gotowym  na  wykorzystanie 

okazji, gdy ta się pojawia.”

Benjamin Disraeli

„Pamiętaj, że nawet najdłuższe myślenie nic Ci nie da bez działania”

Dominik Dworniczak

„Najlepszy czas na działanie jest teraz”

Mark Fisher
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PodsumowaniePodsumowanie

Gratuluję  Ci,  że  przeczytałeś  tą  książkę.  To,  że  wytrwałeś  do  tego 

momentu znaczy, że jesteś w elitarnej grupie ludzi, którzy oczekują 

znacznie więcej od życia...

Mam nadzieję, że chociaż jeden cytat podziałał na Ciebie motywująco 

i przekonał  do  działania.  Jeśli  spodobała  Ci  się  książka  to  proszę, 

prześlij ją wszystkim znajomym!

Twoja droga do bogactwa właśnie się rozpoczęła i co dalej?!

Poszerzaj i Stosuj zdobytą wiedzę każdego dnia

Czytając  książkę  co  miesiąc  jesteś  coraz  bliżej  chwili,  kiedy 

będziesz mógł poczuć, co znaczy być niezależnym finansowo.

Zapisz się również na mój darmowy biuletyn, a  w nim:

Więcej Cytatów

Więcej Porad

Więcej Przykładów

oraz wiele, wiele więcej...

Zapisz się TERAZ!
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http://www.dominik.dworniczak.pl/
http://www.dominik.dworniczak.pl/kurs.php?t=cytaty
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