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    И все пак, не е позволила неприятностите й да попречат на 
стремежа й към успех. Знаела е, че може да пише и е била 
решена да постигне успех.

v Ръкописът й за момчето-магьосник е отхвърлен дванадесет 
пъти от различни издателства. 

v Агентът й казва, че никога не може да се надява да изкарва 
прехраната си от писане. 

ДЖОАН РОУЛИНГ
v Животът й започва с бедност, която я следва на всички етапи. 
v Тя е била самотна майка, която се е борела да свърже двата края. 
v Дори е трябвало да се сблъска със ситуация, в която е нямала пари 

за храна.

Нейнат а лична ист ория ни учи да не се от казваме 
от  каквот о и да е! 
Дори да сме заобградени от  от чайващи факт ори, 
кат о пречкит е, с коит о се сблъскваме, 
негат ивност т а на околнит е, липсат а на подкрепа!
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• АЛБЕРТ 
АЙНЩАЙН

Алберт Айнщайн
не  можел да говори до 
 четиригодишна 
възраст и не можел да 
чете до  седемгодишен.

«Никога не е грешал този, който 
никога не е  опитвал нещо ново.»

Родителите и учителите 
му смятали, че изостава в 
умственото си развитие 
и е  асоциален.

«Има само два начина да изживееш живота 
си. Единият е да живееш така, като че ли не 
съществуват чудеса, а другият – сякаш  всяко 
нещо е чудо.»

Бил изключен от 
училище и му бил 
отказан прием в 
Политехническата 
школа на Цюрих.

«Никога не мисли за 
бъдещето. 
То идва достатъчно бързо.»

Днес името му се е 
превърнало в 
нарицателно –
синоним на 
гениалност и принос в 
науката.



Your Picture Here And Send To Back

"Мога да приема провала. Всеки се проваля в нещо. 
Но не мога да възприема   това да не опиташ. «
"Баскетболът и животът много си приличат. 
Просто играй. Забавлявай се. Наслаждавай се на 
играта."

МАЙКЪЛ 
ДЖОРДАН

ü Не е допуснат до основния баскетболен отбор на 
гимназията, в която учи, с обяснението, че ръстът му е едва 
172 см. Принуден да играе за второстепенния тим.

ü На следващата година Майкъл е поканен в титулярния 
състав.

ü Майкъл Джордан става 2 пъти олимпийски шампион с 
отбора на САЩ и 6 пъти шампион на NBA с Chicago Bulls.

ü Носител е на безброй титли за най-полезен играч, най-
добър реализатор и пр.

ü Един от най-известните продукти на Найк е обувката Air 
Jordan (Въздушния Джордан), произведена за Майкъл 
Джордан и кръстена на прозвището му, като само за 
периода 2014 – 2015 брандът е донесъл на Майкъл 
около 100$ милиона.

ü Той е тясно свързан и с анимационните герои на Уорнъ 
Брос. Пикчърс.

ü Притежава 1,9  млрд. долара.
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ЛЕЙДИ ГАГА
Стефани Джоан Анджелина Джерманота

Музикалният гигант Def Jam Recordings 
уволняват Лейд Гага само след три месеца 
съвместна работа. По това време певицата е в 
началото на своята кариера. На този 
изключително труден период е посветена 
песента й "Marry the Night".
За да продължи работата си на музикалното 
поприще, Лейди Гага става текстописец за 
Sony. Така се запознава с Acon, който й помага 
да се наложи като изпълнител. Първият й 
албум излиза през 2008 г.

«Бях изнасилвана многократно. Заради това развих 
посттравматично стресово разстройство. За съжаление, 
тази болест не се лекува“, обясни изпълнителката на 
„Poker face”.

«Дори  ако целият свят обърне гръб на теб, 
винаги ще  имашсебе си.»

Днес Лейди Гага е една от модерните музикални икони. Тя 
се нарежда на трето място сред най-награждаваните 
изпълнители в историята - След Майкъл Джексън и Уитни 
Хюстън. За първи път именно нейния канал в YouTube 
надхвърля 1 млрд. гледания. 



• ОПРА УИНФРИ

Тя е незаконно дете на 
тийнейджъри.  Отгледана 
е от баба си. През първите 
ѝ шест години дрехите ѝ 
буквално били ушити от 
чували за картофи.

Едва на 9 години е била 
изнасилена за първи път, 
което не е направило 
впечатление  на никого от 
близките ѝ.
На 14-годишна родила бебе, 
което обаче починало малко 
по-късно. 
Прави най-логичния ход в 
живота си — бяга от къщи и 
никога повече не се връща 
към света на своите кошмари.

Presentation

 ▲ Основава собствена телевизионна мрежа.
 ▲ Става първата жена милиардер от афроамерикански произход.
 ▲ Получава почетна степен от Харвардския университет.
 ▲ Удостоена е с „Президентския медал на свободата".

 ▲ Тя е най-богата жена в света, която сама е направила парите си      
(изключват се наследници и вдовици).

 ▲ Списание Форбс изчислява богатството й на 3.2 млрд долара. 

Още като 
гимназистка започва 
като водеща на 
радиопредаване.  
Тогава е най-младата 
жена пред 
микрофона и първата 
афроамериканка. 

През 1984 г.  получава шанса 
да води свое шоу. В началото 
наречено „Опра Уинфри 
шоу“, а по-късно- за 
удобство- просто „Опра“ . 
След две години вече има 
най-висок  рейтинг.

„Няма значение кой сте и откъде идвате. Способността ви да 
триумфирате започва от вас. ВИНАГИ".
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ДЖИМ КЕРИ

Когато бил на 12 години, баща му загубил работата си, а 
семейството загубило единствения си източник на доходи. 
Без пари, те дори не можели да си позволят къща и се 
наложило живеят в каравана. Със семейството в отчаяно 
положение, Кери нямал друг избор, освен да напусне 
училище и да се заеме с работа.
Работил е като портиер и охранител, за да печели пари за 
семейството си. Ситуацията му не го кара да загуби надежда 
или да се откаже. Той вярвал, че има естествен усет към 
комедията и преследва тази си мечта. Скоро той попаднал в 
бранша на комедийното кино и хората започнали да го 
забелязват. Това отворило врати за кариера в Холивуд с 
предложения за наистина касови филми. Той продължил да 
разкрива таланта си, ставайки един от най-добрите актьори с 
милиони фенове. Вече мултимилионер, Кери осъзнава, че 
никога не би стигнал толкова далеч, ако се е бил отчаял в 
най-трудните си дни. 

Урокът, който научаваме, е да следваме това, 
което обичаме, без значение  трудния период, в 
който се намираме.
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"Животът е една силна, дълга поредица от моменти, 
които изграждат характера.”

“Заменете страха с любопитство.”

СТИВЪН 
СПИЛБЪРГ

Към момента състоянието му възлиза на 3 .7 млрд. 
долара.

Днес Стивън Спилбърг е носител на два Оскара и шест 
номинации за най-важното филмово отличие. Филмите 
му "Челюсти", „Извънземното" и „Джурасик парк" са най-
доходоносните за своето време.

Гениалният режисьор и сценарист Стивън Спилбърг два 
пъти не е приет да следва в престижния USC (Унивеситета 
на Южна Калифорния) във факултета за кино и театър. Това 
обаче не го отказва от мечтата му. Записва се в 
Калифорнийския държавен университет. Години по-късно, 
когато Спилбърг е вече известен, от USC му връчват 
почетна диплома. По-добре късно, отколкото никога, са 
казали хората!



• ЕЙБРАХАМ ЛИНКЪЛН
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1865

Предприема решителни 
действия на своя глава и се 

придвижва с кану надолу по 
Сангамон и се настанява в 

собствена ферма в Илинойс. 
Там той навярно е видял търг 

за разпродажба на роби, 
който оставя незаличимо 
впечатление в него за цял 

живот. 

Изразява първото 
си несъгласие с 
робството, като 

заявява в своя реч, 
че това е „политика, 

която е доказано 
незаконна и лоша“. 

След няколко опита 
да стане президент 
е избран за поста.

Той и родителите му се 
местят в Индиана, както 
той по-късно споменава, 

„отчасти заради 
робството“ и отчасти 

заради икономическите 
трудности в Кентъки. 

Започва 
политическата си 

кариера.

Е избран за един 
мандат в Камарата 

на представителите, 
като член на 

партията на вигите.

13- та поправка към 
Конституцията на 

САЩ, която 
премахва 

робството.

Роден на 12 
февруари, в 

дървена колиба, в 
голямото 1,4 кв. км 

имение Синкинг 
Спринг Фарм, 

Кънектики.
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Футболната звезда страда от астма още от детинство. Тази новина добива 
публичност след дълги години игра и успехи от страна на Бекъм. Когато 
медиите го питат как е успял да скрие астмата толкова време, той 
отвърнал, че тя никога не му е създавала проблеми в играта и затова не го 
е правил на въпрос. Футболистът редовно взима нужните мерки и не среща 
почти никакви пречки свързани с астмата. Той успява да развие бляскавата 
си кариера въпреки болестта.

We Create
Quality 
Professional 
PPT Presentation

ДЕЙВИД 
БЕКЪМ
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Дейвид Бекъм има три компании - "Footwork Productions", където са 
събрани приходите от футболната му кариера, с оборот от 208,3 милиона 
паунда, "Beckham Brand Holdings", с оборот от 260,8 милиона паунда 
годишно и "DB Ventures Ltd" с 90 милиона паунда.
Дейвид има и няколко доста доходоносни сделки с марки като Adidas, 
Pepsi, Samsung, H&M и други. Освен това, бившият футболист има и своя 
собствена марка уиски.



Човек може да постигне всичко, стига да повярва 
в него!

Наполеон Хил
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