
Ta knjižica je zate,

Ker verjamem vate.  
Ker verjamem v tvoj uspeh.





Poskrbimo za to, 
da nam v življenju ne bo žal za neizrečene besede, 

neizražena čustva, 
nepodeljene objeme 

in za sanje, ki jih nismo upali sanjati.



Ne bi bilo čudovito, če bi otroke, namesto da se morajo na 
pamet učiti vseh tistih datumov bitk, naučili, kako razmišljati, 

kako se imeti rad, kako imeti dobre odnose, kako biti moder 
starš, kako upravljati z denarjem in kako biti zdrav? 

Le redke od nas so naučili, kako se spoprijeti s temi različnimi 
področji življenja.

Louise L. Hay



Nekomu, ki je zagotovo DRUGAČEN od večine, 
ki izstopa iz povprečja, rečemo POSEBNEŽ. 

Nekateri mu rečejo ČUDAK. 
Ko izumijo nekaj revolucionarnega, jim rečemo GENIJ. 

In vse to je ista oseba. 
A na koncu prav ta imena zaznamujejo svet: 

Albert Einstein, Steve Jobs, Henry Ford ...



Moraš dajati, 
če želiš prejemati.



Kot vse drugo, je tudi uspeh 
stvar odločitve ...

... in ne naključja, sreče ali 
spleta okoliščin.



Moraš dajati, 
če želiš prejemati.



Kot vse drugo, je tudi uspeh 
stvar odločitve ...

... in ne naključja, sreče ali 
spleta okoliščin.



 »Denar in uspeh ne spremenita ljudi; 
le poudarita to, kar je že v njih.«

Will Smith



»Celota človeške preteklosti je hvalila revščino in jo izenačevala z 
duhovnostjo, kar je popoln nesmisel. 

Duhovnost je največje bogastvo, ki se lahko zgodi človeku. Vsebuje vsa druga 
bogastva. Ne nasprotuje nobenemu drugemu bogastvu, temveč preprosto 

nasprotuje vsem vrstam revščine ... Čudno. 
Če je revščina tako duhovna, potem bi bila najbolj duhovna stvar od vseh 

stvari ta, da vsakega bogataša naredimo revnega. 
Pomagajte bogatašu, naj bo reven, da bo lahko postal duhoven. 

Zakaj bi potemtakem sploh pomagali revnim? 
Ali želite uničiti njihovo duhovno naravnanost?«

Osho



Vedno imamo možnost izbire.



Do sem, kjer ste sedaj, 
so vas pripeljala vaša dejanja 

in vaše odločitve.



Za to, kar se nam dogaja v življenju, dobro in slabo,
smo odgovorni sami. 

Samo mi in naše odločitve so nas pripeljale do tega, kjer smo danes. 
Res je, življenje nam je lahko zagodlo tudi s surovostjo in težkimi 

preizkušnjami, vendar nas je naš odziv nanje pripeljal do sem.



Nikoli ne boste mogli v celoti vplivati na preizkušnje, 
s katerimi vam bo postreglo življenje. 

Nikoli. 
To je dejstvo, ki ga je treba sprejeti. 

Mimo tega ne morete. 
Lahko pa vplivate na to, kako se boste nanje odzvali.



Lahko vplivate na to, kaj boste storili s svojim življenjem. 
Samo vi in ne kdo drug! 

Lahko prevzamete nadzor nad svojim življenjem! 
Že danes.



»Življenje je 10 %, kar se vam zgodi, 
in 90 %, kako se na to odzovete.«

Charles R. Swindoll



»Zaupaj v Boga, 
toda najprej priveži kamelo.«

Prerok Mohamed



»Pred iznajdbo mikroskopa večina ljudi ni verjela 
v mikroskopsko majhne stvari. 

Ljudje, ki verjamejo samo v tisto, 
kar lahko vidijo ali znanstveno dokažejo, 

so omejeni z vsakokratno razvojno stopnjo merilnih naprav.«

Wayne W. Dyer



»Če želite odkriti skrivnosti vesolja, 
razmišljajte v smislu energij, frekvenc in vibracij.«

Nikola Tesla



Zakaj večina ljudi v življenju ne doseže tega, kar si želi?
Odgovor je sila preprost. 

Ne zato, ker si tega ne bi zaslužili 
ali ker tega ne bi bili sposobni ustvariti,

 ampak zato, ker so bili tako programirani. 
Njihovo vodilo, ki izhaja iz podzavesti, 

jih ni odpeljalo v tej smeri.



»Vse je energija in nič drugega. 
Poravnajte se s frekvenco realnosti, ki si jo želite, 

in ne more se vam zgoditi nič drugega, 
kot da to frekvenco dobite. 

Drugače ne more biti. 
To ni nobena filozofija. 

To je fizika.«

Albert Einstein



Ko dosežemo spremembo v svoji podzavesti, 
pričakujemo dejanske spremembe tudi v svojem življenju. 

Če ponovimo še nekoliko bolj drzno: po tem, ko v svoj avtopilot 
vnesemo druge podatke, nas ta lahko vodi v drugo smer. 

Nekateri avtorji govorijo o spremembi paradigem, 
drugi o nevrolingvističnem programiranju, 

spet tretji o usmerjanju s pomočjo intuicije ali o čem podobnem. 
Vsi pa se sprašujejo eno in isto stvar: 

Zakaj se ne bi reprogramirali tako, 
da bomo lahko dosegli svoje cilje?



Ne čakajte na čudež. 
Ne bo ga. 

Vi ste čudež. 
Samo vi ga lahko ustvarite.



»Vas zanima, o čem največ časa razmišljate? 
Poglejte rezultate, ki jih dosegate. 
Povedali vam bodo zelo natančno, 

kaj se dogaja znotraj vas.«

Bob Proctor



»Bil sem reven in bil sem bogat. 
Raje izberem biti bogat.«

Jordan Belfort



Ta trenutek je vaše življenje natanko takšno, 
kakor ste si ga ustvarili, 

in jutri bo takšno, 
kakršnega si ustvarite.



»Če misliš, da zmoreš, 
ali če misliš, da ne zmoreš, 

v obeh primerih imaš prav.«

Henry Ford



Če ne moreš nadzorovati, kar se dogaja, 
sprejmi izziv in nadzoruj svoj odziv na to, kar se dogaja. 

Tu se skriva vsa moč.



»Zavest določa akcije, podzavest določa reakcije. 
In reakcije so prav tako pomembne kot akcije«.

E. Stanley Jones



O neki ideji je treba le razmišljati tako intenzivno in tako vzneseno, 
da ukanimo svoj podzavestni um. 

Prepričati ga moramo, da ta cilj že imamo. 
Da smo ga že dosegli.



Vsakdo izmed nas ima možnost izbire. 
Vsakdo se lahko premakne med tiste srečneže, 

ki jim uspe na kateremkoli področju, 
tudi vi.



Notranji jaz kot avtopilot skozi življenje deluje pri čisto vsakem 
posamezniku, le nastaviti ga je treba. 

Lahko se odločite in ga nastavite vi sami, sebi v prid, 
lahko pa še naprej drsite skozi življenje z nastavitvami, 

ki so jih za vas določili drugi. 
Izbira je vaša.



Svoj uspeh boste dali na avtopilota takrat, 
ko se boste naučili aktivirati svoje podzavestne misli 

in jih usmeriti proti želenemu uspehu.



»Intuicija je za misli enako kot opazovanje za zaznavanje. 
Intuicija in opazovanje sta vira našega znanja.«

Rudolf Steiner



Dajte svoji podzavesti močan KAJ in ZAKAJ 
in zelo kmalu se vam bo oglasila s KAKO.



Če oseba stoji v močnem položaju le dve minuti, 
pride do opaznih sprememb v telesni kemiji. 

Pojavi se 20-odstotno povečanje testosterona (ki vzpodbuja 
samozavest),  ob hkratnem 25-odstotnem padcu

kortizola (krivca za stres). 
Si lahko to predstavljate? 

V zgolj dveh minutah!



Ljudje pri kompleksnih ugotovitvah, 
kjer je treba upoštevati veliko podatkov, 

bistveno bolje odločamo, 
če zaupamo svojim občutkom 

in ne racionalni razumski analizi.



»Če je molitev to, kako se vi obračate na boga, 
je intuicija to, kako se bog obrača na vas.«

Wayne W. Dyer



»Moji možgani so samo sprejemnik. 
V vesolju je jedro, 

od katerega vsi prejemamo znanje, moč in inspiracijo.«

Nikola Tesla



»Če izgleda dobro, ampak se vi pri tem počutite slabo, je to STRAH. 
Če izgleda slabo, ampak se vi pri tem počutite dobro,

pa je INTUICIJA.«

Neznani avtor



»Intuicija je božje darilo in racionalni um njen zvesti služabnik. 
Mi pa smo ustvarili družbo, 

ki časti služabnika in je pozabila na darilo.«

Albert Einstein



Tisti, ki nima nobenih ciljev, dovoli,
da se mu stvari preprosto dogajajo. 

Kot se pač dogajajo. 
Ko se mu zgodi kaj lepega, je vesel, ker je imel srečo, 

ko pa pride kaj slabega, pa krivi zlobno usodo.



Če hočete nekaj doseči, morate vedeti, kaj sploh to je. 
Za kaj si boste prizadevali, k čemu boste stremeli, 

kaj bi radi dosegli, kaj bi radi postali?



Navsezadnje je vaša dnevna rutina le odslikava 
vaših najglobljih verovanj in prepričanj. 

Dan za dnem počnete stvari, tako kot jih počnete, 
prav zaradi tega. 

In rezultati so temu primerni. 
Do sprememb v rezultatih ne more priti 

brez predhodnih sprememb v mislih.



Določite cilje, ne poti do njih! 
Pot do njih boste že našli, ko bo prišel čas za to, verjemite. 

Bodite ambiciozni, dajte si duška, 
izberete si lahko, karkoli si želite. 

Bodite drzni! 
Ne razmišljajte, kaj potrebujete! 

To, kar potrebujete, najverjetneje že tako ali tako imate. 
Naj vas vodijo želje, pa če se slišijo v prvem trenutku 

še tako neverjetne ali nedosegljive.



Mnogi veliki raziskovalci in izumitelji na začetku niso imeli 
nobenega vedenja o tem, kako lahko nekaj dosežejo. 

Imeli pa so jasno predstavo o tem, kaj hočejo.
Pomislite na to, kako bi radi živeli. 

Kaj bi radi resnično počeli? 
Kaj bi vas osrečilo? 

Kako lahko pomagate drugim? 
Kaj dobrega lahko naredite za ta svet? 

Mislite na veliko, ne bodite sramežljivi. 
Seveda vam bo zavest sprva govorila, da to ni mogoče in da za 



izpolnitev česa takega v vašem primeru ne obstajajo nobeni pogoji. 
Zato jo morate prepričati v nasprotno.



Bistvo postavljanja ciljev je osebna rast – 
vaš osebni razvoj in napredek.



Ciljev si ne postavljamo zato, da nekaj dobimo, 
ampak da rastemo, se razvijamo 

in se vzpenjamo na višje nivoje zavesti. 
Materialne stvari pridejo zraven. 

Same.



Človek je tudi in predvsem socialno bitje. 
Vpliva na svojo družbo, 

še bolj pa družba vpliva nanj.



Če hočeš nekaj širiti, 
moraš najprej to sam postati.



Karkoli ljudje počno, 
vse je uglašeno s frekvenco, 

ki jo oddajajo.
Okolica vpliva na posameznika, 

pa če se ta tega zaveda ali pa ne. 
Zato morate sami poskrbeti za ugodno okolico.



Včasih se bo gora premaknila k vam, a to bo redko. 
Zato boste morali kar vi h gori, ne gre drugače.



»Ljudje iščejo oddih na podeželju, na morju, v gorah. 
Tudi ti imaš večkrat podobne želje. 

In vendar, kako silno nespametno je vse to, 
ko pa se lahko vsako uro umakneš v samega sebe! 

Saj ne najde človek nikjer tišjega in mirnejšega zavetja kot v svoji 
duši ... Zato misli vendar že na to, da se umakneš na tiho pristavico, 

ki jo nosiš v sebi!«

Cesar Mark Avrelij



Morate se naučiti sprejemati odločitve na točki, 
na kateri ste, 

s tem, kar imate.



V mislih si ustvarite mentalno podobo tega, 
kako bi radi živeli. 

Sklenite trdno odločitev, 
da se boste oklepali te vizije, 
vse dokler je ne uresničite.



Treba je razumeti, da naše misli nadzorujejo čisto vsako odločitev, 
ki jo sprejmemo. 

Ničesar ne storimo naključno, 
čeprav se tega večino časa sploh ne zavedamo. 

Vendar imamo ljudje za razliko od živali možnost 
preklopiti z avtopilota na racionalno raven razmišljanja. 

Ta trenutek se lahko zavestno odločimo, 
da bo današnji dan lep.



»Ko boste naslednjič slišali nekoga govoriti o tem, 
kako rad bi odpotoval v Pariz ali si kupil avto svojih sanj, 

pa tega ne more, saj nima denarja, 
mu le povejte, da za odločitev o Parizu ali avtomobilu 

sploh ne potrebuje denarja. 
Ko bo enkrat dejansko sprejel odločitev o tem, 

pa bo že našel denar. 
Vsakdo ga.«

Bob Proctor



Dobite točno to, za kar ste prosili. 
Kot duh iz pravljice o Aladinu: 
»Tvoja želja je zame ukaz.«



Čudežne moči besed so se zavedali že stari modreci. 
Stoletja pred iznajdbo modernih tehnologij 
ter našega pehanja za srečo in bogastvom. 

V stari hebrejščini obstaja celo posebna beseda, 
ki pomeni ustvarjam, ko govorim. 

V aramejščini pa ista beseda pomeni kar rečem, se ustvari. 
Dokaz, da so se že takrat zavedali ustvarjalne moči tega,

kar govorimo. 
Aja, čisto mimogrede – ta beseda je abrakadabra.



Če se nekomu prijazno nasmejite, 
obstaja velika verjetnost, da se bo tudi ta vam.



Če daješ, boš prejemal, 
če ne daješ, ne boš prejemal in boš propadel. 

Enostavno. 
Tako je bilo od nekdaj. 

Na kateremkoli koncu sveta, v kateremkoli času.



Ni presenetljivo, da nam podroben pregled ljudskih izročil in svetih 
knjig vseh verstev in vseh skupin na svetu razkrije obstoj
enega in edinega skupnega načela, ki se ga da izraziti s

prav temi preprostimi besedami: 
kar daješ, to boš prejemal.



Kar boš dajal navzven, boš tudi prejel. 
Dobre misli in dobra dejanja se ti bodo povrnila z dobrim,

slaba pa s slabim.
V prst posadi seme in lepo zalivaj. 

Dobil boš to, kar si posadil. 
Nič več in nič manj. 

Bodi prijazen z drugimi in drugi bodo prijazni s teboj. 
To je to. Vedno boš dobil to, kar daješ.



Dajajte. 
Vedno dajajte. 

Bodite darežljivi s tem, kar imate.



»Kvaliteta vašega življenja je določena s kvaliteto vaših misli.«

Robin Sharma



Pomagajte prijatelju, sodelavcu, šefu. 
Kar tako, brez razloga, se večkrat nasmehnite svojemu

partnerju in ga prijazno poglejte. 
Naklonite mu toplo besedo. 

Razdajajte se. 
Ustvarite občutek obilja. Denarja, ljubezni, pozitivnosti. 

Obilja, ki ga imate toliko, da ga lahko delite. 
Šele ko boste dosegli zavest o tem, da dajete, 

boste lahko začeli prejemati. In nič prej. 



In to je dobra novica, verjemite. 
Postali boste boljši človek, 

na svet boste gledali z drugačnimi očmi.



Zavestno se prisilimo, da razmišljamo o pozitivnih stvareh! 
Namenoma moramo svoje misli polniti z dobrimi stvarmi in slabe 

metati ven. Ne smemo dovoliti negativnim stvarem,
da nadzorujejo našo energijo. 

Ne smemo obtičati v energiji negativne vibracije.



Dokler ne spravimo negativnosti iz sebe, 
ne bomo mogli prejemati česarkoli drugega.



»Bog, daj mi pogum, da spremenim tisto, kar lahko spremenim, 
moč, da sprejmem tisto, česar ne morem spremeniti, 

in modrost, da razlikujem med obojim.«

Sveti Avguštin



Pazljivo z besedami in mislimi – 
te ustvarjajo novo realnost, novo podobo.



Pri osebah, ki vsak dan izražajo hvaležnost, 
se spremeni način, kako vidijo svet. 

Na bolje, seveda. 
Hkrati se poveča produktivnost, 

prav tako pa tudi občutek sreče in zadovoljstva.



Vedno je nekaj, za kar ste lahko hvaležni. 
Imate oči, s katerimi lahko opazujete svet okoli sebe. 

Imate ušesa, s katerimi lahko poslušate čudovito glasbo. 
Imate stanovanje, v katerem prebivate. 

Verjetno imate tudi mobilni telefon in računalnik. 
Veste, kaj se dogaja po svetu. 

Zdravi ste. 
Skušajte vsak dan najti stvari, za katere ste lahko hvaležni.



Včasih se nam lahko samo malo jebe  za vse skupaj. 
Samo malo. 

Vsake toliko.



»Napredek je nemogoč brez spremembe. 
In tisti, ki ne uspejo spremeniti svojih misli, 

ne morejo spremeniti ničesar.«

George Bernard Shaw



Imam novico za vas. 
Svet se ni spremenil. Od nekdaj je bil tak. 

Če vam je všeč ali ne, ga vi ne morete spremeniti. Žal. 
Pa če se še tako trudite, vam ne bo uspelo. 

Stvari gredo pač svojo pot. 
Lahko vsak dan bijete notranje bitke in se jezite na krivice, 

ki se vam dogajajo, pa ne bo pomagalo. 
Lahko sprašujete stvarnika, zakaj dovoli vse slabe stvari, ki se vam 

dogajajo. Tudi usodo lahko krivite za vse skupaj. Kar želite. 
Ne morete spremeniti sveta, lahko pa spremenite sebe.



»To, kar mislimo, določa to, kar se nam zgodi. 
Če želimo torej spremeniti svoje življenje, 
moramo najprej spremeniti svoje misli.«

Wayne W. Dyer



Resnično sveta ne morete spremeniti. 
Mnogi so že poskušali, pa nikomur ni uspelo. 

Niste bog. Niste stvarnik. Nimate te moči. 
Vse slabe stvari, ki se dogajajo, se bodo še naprej dogajale. Tudi 
dobrim. Tukaj ste povsem brez moči in na to ne morete vplivati. 

Edina stvar, na katero lahko vplivate, so vaši odzivi. 
Vaši odzivi na vse, kar se vam v življenju dogaja.



Če hočete nekaj doseči, morate vedeti, kaj to sploh je.
Dobro premislite o tem. Vzemite si čas. Dneve ali pa tudi tedne. 

Za kaj si boste prizadevali, k čemu boste stremeli, 
kaj bi radi dosegli, kaj bi radi postali? 
Doseči morate popolno jasnost o tem, 

kaj so vaši cilji, tudi če nimate niti najmanjšega pojma o tem, 
kako jih boste dosegli. 

To je ključnega pomena.



V mislih si ustvarite mentalno podobo tega, kako bi radi živeli. 
Sklenite trdno odločitev, da se boste oklepali te vizije, 

vse dokler je ne uresničite. 
Ker veste, da jo boste uresničili, 

četudi vam še ni jasno, kako.



»Naša podzavest nima smisla za humor, 
se ne zna šaliti in ne prepozna razlike med namišljeno in

resnično sliko. Tisto, o čemer ves čas razmišljamo, 
se bo postopoma pojavilo v našem življenju.«

Robert Collier



Ker možgani delujejo na podlagi podob, morate začeti s konkretno 
podobo tega, kar si želite. Morate VIDETI svoj cilj. Dobesedno. 

Zato si ustvarite tablo vizij. Narišite si, kaj bi radi imeli. 
Najdite fotografije krajev, kamor bi radi potovali. 

Ustvarite si podobo tega, kaj bi radi postali. 
Tablo vizij si postavite nekam, kjer jo boste lahko čim večkrat videli. 
Še več, napravite nekaj kopij table in jih razporedite po stanovanju. 

Naj bodo prva stvar, ki jo vidite zjutraj, in zadnja, preden zaspite. 
Tako se boste programirali v spanju. 

Vaša podzavest bo poskrbela, da se te podobe uresničijo.



»Če hočete biti bogati, 
morate programirati svoje misli na to, 

da bi bili bogati. 
Zbrisati morate vse misli, ki so vas naredile revne, 
in jih nadomestiti z novimi mislimi – bogatimi.«

Jordan Belfort



Bodite darežljivi s tem, kar imate. 
Četudi nimate denarja na pretek, ga dajajte. 

Ustvarite si torej občutek, da ga imate toliko, da ga lahko delite. 
Ustvarite občutek obilja denarja, ljubezni, pozitivnosti. 

Obilja, ki ga imate toliko, da ga lahko delite. 
Šele ko boste dosegli zavest o tem, da dajete, 

boste lahko začeli prejemati.



Zavestno se prisilite, da razmišljate o pozitivnih stvareh. 
Ne smete obtičati v energiji negativne vibracije. 

Dokler ne spravite negativnosti iz sebe, 
ne boste mogli prejemati česarkoli drugega. 

Zato dajte vse negativnosti iz sebe! 
Ne zadržujte slabih stvari v sebi.



Poskrbite za ugodno okolico. 
Družite se z enakomislečimi ljudmi. 

Nekdo, ki že ima to, po čemer hrepenite, 
vas bo navdajal z upanjem in energijo. 

Občudovali ga boste, uživali boste v njegovi prisotnosti, 
saj če je uspelo njemu, bo tudi vam! 

Zato ste lahko hvaležni zanj.



Če za karkoli sprejmete predano odločitev, boste to tudi dosegli. 
Le nobenega dvoma ne sme biti v to. 
Dosegli boste vse, kar si zastavite. 

Ni važno, kako. 
To boste že ugotovili kasneje. 

Vaš avtopilot vam bo postregel z ustrezno rešitvijo. 
Prepoznali jo boste, ko bo primeren čas.



Ayrton Senna je bil znan po svoji izjavi, da ni bil ustvarjen za to, 
da bo drugi ali tretji, ampak da zmaga. 

Pred dirko torej ni rekel, da bo dal vse od sebe in bo, kot pač bo, 
ampak da bo zmagal. 

Na nič drugega ni pristal. 
To je bila njegova odločitev. 

In to je to, po čemer se zmagovalci razlikujejo od poražencev. 
Morda ste že predolgo bili poraženec. 

Bodite raje zmagovalec.



Živimo v najbogatejšem času naše civilizacije. 
Še nikoli doslej na tem svetu ni obstajalo toliko možnosti za 

ustvarjanje bogastva kot danes.



Življenje je bogato in radodarno tudi za vas. 
Prepričajte se v to. 

In svet se bo začel spreminjati. 
Na lepše.



Denar potrebujete, brez njega ne bo šlo. 
In ni se vam treba odreči ničemur zanj. 

Ni vam treba izbirati med dobrinami – imate lahko vse. 
Imate lahko denar in ste hkrati dober človek. 

Nihče vam tega ne brani, še najmanj pa vesolje.



Nekaj, kar počno vsi, 
pač ne more biti nekaj posebnega ali dragocenega.

Zato ne gre ponavljati za drugimi.



Čim večkrat na dan, 
zagotovo pa zgodaj zjutraj in zvečer pred spanjem, 

zavestno razmišljajte o stvareh, ki si jih želite.



Tudi če se ne morete ravno preseliti kam drugam, 
lahko vedno odločate, s kom se boste družili in s kom ne.



Za to, kar se nam dogaja v življenju, smo odgovorni sami. 
Samo mi in naše odločitve so nas pripeljale do tega, kjer smo danes. 

Nihče drug. 
Res je, življenje nam je lahko zagodlo tudi s surovostjo in težkimi 

preizkušnjami, vendar nas je naš odziv nanje pripeljal do sem.



»Naše misli narekujejo naše počutje, 
naše počutje narekuje naša dejanja 

in naša dejanja narekujejo naše rezultate. 
Zakaj torej ljudje niso uspešni? 

Ker ne gredo v akcijo. 
Ker ni dejanj, samo zato. 

O tem sicer razmišljajo, sanjajo in govorijo, še kako govorijo, 
vendar dejansko nikoli ne začnejo. Ne gredo v akcijo. 

Zakaj ne? Zaradi nastavitev podzavestnega uma.«

Harv T. Eker



»Trenutna kakovost našega telesa in vseh zunanjih razmer izhaja iz 
našega prepričanja, ki ga gojimo o svojem telesu

in svojem življenju. 
Kar smo, smo samo po moči svojega prepričanja.«

Martin Kojc



»Karkoli posadimo v svojo podzavest in to negujemo s ponavljanjem 
in čustvi, bo nekega dne postalo realnost.«

Earl Nightingale



»Vaše podzavestne misli v popolnosti nadzorujejo vse vaše vitalne 
funkcije. Poznajo odgovore na vse vaše težave in vedo celo,

kako vas ozdraviti.«

Jill Carnahan



Imate možnost izboljšati svoje življenje. 
Dovoljeno vam je, karkoli si zaželite, le odločiti se morate. 

Izbrati morate, ne pa čakati na usodo. 
Nihče ne pravi, da bo enostavno.



Večina bogatih in uspešnih ljudi sploh ni posebej nadarjenih, 
izobraženih, očarljivih ali lepih. 

Postali so bogati in mogočni, 
ker so hoteli postati bogati in mogočni. 

Ker so se torej tako odločili 
in ne zato, ker jim je bilo tako usojeno, 

ker so imeli srečo ali pa nekakšne ugodne okoliščine.



Držim pesti, da vam bo uspelo. 
Vem, da vam bo uspelo.



Zmorete.
Konec debate.
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