ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРОТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗЛЕГКОЇ
ТАТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Каїн лустрічааи схід сонця, гуляючи

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

паркам, не намічаєш, як з'являється
натхнення, витікають нові фінмі й
надходить розв’язання бііьшості
проблем, які не давали спокою.
Колена проблема несе із собою дар;
будь-яка невдача міститьу собі
зародок рівнозначної чи навіть
великоїудачі.
Заюте правило розв'язання

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОПЙ ТА ДИЗАЙНУ

Легка
.
промисловість
ШаМара ЄрМолаеВіг,

ЩОКВАРТАЛЬНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ

проблем: коли здається,
що вичерішно усі можливості, ішм’япшйте... це не так!
Аби розпочати змінювати своє лсиття,
необхідне натхнення... чи розпач. Мало хто знаходить
натхнення, проте значно більше тих, хто .змінює своє
лсиття тому, що змушений це робити.
Люди молсуть змінювати своє лсиптія па краще,
просто змінюючи стан свого розуму Тому те, що Ви,
за Вашим переконанням, можете зробити,
часто-густо виявляється саме тим, щомаєте робити.
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ЗВЯГІНЦЕВ Ю.В.
Раніш чи пізніш перемога дістається таму.
Хто вважає, що він це може!
*Якщо боїтесь, що Вас поб'ють,
вваж айте себе битим.
*Якщо думаєте, що Ви не смієте,
не посмієте ніколи.
*Якщо Вам подобається перемагати,
проте думаєте, що не зможете перемогти.
.майже напевно зазнаєте поразки.
*Якщо вважаєте, що програєте.
Ви уже програли.
*Якщо вваж аєте, що Вас залишають позаду,
це так і є.
*Ваші думки мають летіти високо,
аби дати Вам піднятися.
* І’аніш. ніж Ви .зможете одержати перемогу,
маєте бути впевненими у собі.
*Той. хто сильніший, і той. хто бистріший.
Не завжди перемагає у життєвих битвах.

Отже, перемагає той, хто вірить, що може перемогти!
.\ї:і.ч.:І/К.,'Ьксшш
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