
SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA 

Być może nie wiesz o sobie wszystkiego, np. że jesteś 
dobrym pisarzem, malarzem, fotografem…  

Przekonaj się!!! 

Zazwyczaj jest tak, że im większy mamy talent, tym większe ogarniają 
nas wątpliwości i wiara w to, że naprawdę jesteśmy utalentowani. 
Kiedy  wiesz, kim jesteś, możesz dokonać wszystkiego.  

,,Sądzę, że masz i chęci, i talent. Większy, niż sądzisz ale mniejszy, niż 

pragniesz. Ale takich co mają i chęci, i talent jest wielu, a mimo to 

większość z nich nigdy do niczego nie dochodzi. To tylko punkt wyjścia, 

by cokolwiek w życiu zrobić. Wrodzony talent jest jak siła dla 

sportowca. Można urodzić się z większymi lub mniejszymi 

zdolnościami. Ale nikt nie zostaje sportowcem tylko i wyłącznie 

dlatego, że urodził się wysoki, silny lub szybki. Tym, co czyni kogoś 

sportowcem jest praca, praktyka i technika. Wrodzona inteligencja jest 

tylko i wyłącznie amunicją. Żeby ją skutecznie wykorzystać musisz 

przekształcić swój umysł w precyzyjną broń ‘’. 

Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła  

,, ...wszystko jest ulotne. To, na czym można się oprzeć, tkwi w 
człowieku: sumienie, uczciwość, charakter, siła, wiedza. Trzeba myśleć 
przede wszystkim o tym, jak najlepiej wykorzystać to, co otrzymaliśmy 
w darze, a każdy coś posiada: jeden rozum, inny talent, jeszcze inny 
umiejętności. Jeśli wykorzysta się w pełni owe dary, to po drodze na 
pewno znajdzie się także i szczęście ‘’.  

Anna Branicka-Wolska - Miałam szczęśliwe życie. Ostatnia z Branickich  
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Mogę zostać malarzem - malarką ? 

„Rysowanie jest muzyką dla oczu i wyciszeniem dla umysłu.” 
Orhan Pamuk 

 

Myślę, że mogę też zostać poetą – poetką  

,,Wielkiemu artyście nie wystarczy, by jego dzieła wzruszały, 
on chce zmieniać nasze umysły."   

Orhan Pamuk 

To książka mnie pisze. Życie mnie pisze. 

Anja Snellman - Bogowie na balkonie  

 

Plik:Roman Kramsztyk Portret Jana Lechonia 1919.jpg 

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Roman_Kramsztyk_Portret_Jana_Lechonia_1919.jpg 
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Myślę, że mogę też zostać fotografem. 
 

Każdy zaczynał kiedyś jako amator. 
 

 

Wybieraj wystarczająco dobrze 

 

,, Żyjemy w kulturze, która mówi nam, że każdy talent, każde 
zainteresowanie trzeba wspierać. A że ci najzdolniejsi mają wiele 
talentów, pomagamy im rozwijać każdy z nich. Ale w dorosłym życiu 
trzeba w którymś momencie się z czymś pożegnać. Młodzi ludzie tego 
nie potrafią. Wolą trzymać wszystkie drzwi otwarte ‘’.  

Agnieszka Jucewicz - Wybieraj wystarczająco dobrze  

 

 

Dlaczego komunikując się z Wami posługuję się cytatami? 

 

Bo zawierają w sobie mądrość, którą zdobywa się poprzez 

doświadczanie życia. 

Bo napisali lub wypowiedzieli je ludzie mądrzy i utalentowani. 

Bo użycie jednego cytatu może wyrazić to, co chciałabym 

przekazać Wam używając wielu słów. 

 

                                                                                                             Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

Mogę zostać malarzem - 

malarką ? 
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