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kako pritegniti ter zadr`ati oboje – sre~o in denar!
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U@IVAJ @IVLJENJE . . . in postal bo{ bogat

Verjetno najbolj primeren uvod …
Ve~ino stvari, ki jih boste tukaj prebrali, ̀ e veste. Res – poznate jih od prej oz. ste za njih

`e sli{ali. In to ni hec:

Za ve~ino stvari, ki jih boste tu prebrali, boste lahko rekli: »Ah, ni~ novega,
nekaj takega sem ̀ e sli{al (ali prebral) … «

Vendar je ravno to najve~je darilo, ki ga lahko dobite ta trenutek –

… ker te stvari o~itno ̀ e »veste« … po vsej verjetnosti pa jih {e ne ̀ ivite.

V tem se skriva bistvo: ne i{~ite novih stvari, ki vam bodo poglobile znanje,
ampak se raje lotite stvari, za katere ste ̀ e prepri~ani, da vam lahko pomagajo!

Ni pomembno, kaj »`e vemo« ali kako logi~no se nam zdi: edino pomembno je, ~e to
tudi upo{tevamo in izvajamo. V ̀ ivljenju nismo nagrajeni na osnovi tistega, kar
vemo, ampak zaradi tistega, kar po~nemo.

In {e nekaj je: ko za neko stvar re~emo, da »jo `e poznamo«, smo jo takoj uvrstili v
predal~ek nekje v mo`ganih, na katerem pi{e: »Dobra stvar, ampak nimam  {e pogojev,
da bi jo izpolnil. Bom {e malo po~akal, da se okoli{~ine spremenijo. Potem pa morda …«

Z drugimi besedami: ko neko stvar »`e veste«, ste ji v istem trenutku vzeli
zmo`nost uresni~itve – ker se ne boste za~eli ukvarjati z njo, ampak se boste takoj vrnili
v svojo realnost, v svoje obstoje~e vzorce in zavzeta stali{~a ter {e naprej po~eli stvari na na~in,
kot jih po~nete zdaj.

S tem ste tej stvari odvzeli mo~.

Mo~ izhaja iz delovanja, ne iz poznavanja. Ali menite, da tega ne po~nete?
Vpra{ajte se:

»Za kaj vem, da bi bilo dobro zame, pa tega ne po~nem?«

Tu se skrivajo koncepti, ki jih »`e veste«, a vam ni~ ne pomagajo – ker »~akajo v
predalu«, da se boste odlo~ili in jih za~eli uresni~evati.

Odlo~itev je tisto, kar da neki ideji energijo, da se lahko udejanji v ̀ ivljenju! Zastavi-
ti si cilj in za~eti stopati proti njem – to je pot, ki je ne odtehta nobeno znanje.

Ta knjiga vam (upam!) ne bo prinesla novih »`e vem«, ampak je namenjena
naslednjemu: ko zaznate neko idejo ali misel, ki vam po`ene kri po ̀ ilah –
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Uvod

ko se od silnega navdu{enja v vas spro`i adrenalin –, vzemite list papirja,
idejo zapi{ite in dolo~ite, kaj bi bil lahko prvi korak do doseganja tega cilja.
Potem pa vzemite svoj tedenski ali mese~ni koledar, dolo~ite uro, ki vam ustreza in to
dejavnost zapi{ite na koledar prav tako resno, kot zapi{ete poslovni sestanek.

In prav tako resno jo potem tudi izpolnite …

^e boste uspeli narediti to, se bo va{e ̀ ivljenje v zelo kratkem ~asu spremenilo na
bolje. Zato berite knjigo s pisalom v roki in sproti, ko berete zgodbice mojega `ivljenja,
razmi{ljajte o sebi. »Kaj to govori o meni,« se spra{ujte.

»Kako lahko uporabim to idejo na svojem podro~ju? Ali lahko ukrepam
podobno? Ali se v ozadju skriva kak{na resnica, ki jo lahko uporabim celo
na drugih podro~jih?« Taka in podobna vpra{anja imejte v glavi ves ~as.

[e to – ne posku{ajte dobesedno kopirati mojega po~etja … ker vsi izhajamo
iz zelo dolo~enih okvirjev, razmi{ljanj, dojemanj in izku{enj.

Tisto, kar je bilo meni v veselje, bi vi morda zaznali kot trpljenje in
obratno.

To pa ni cilj – ravno nasprotno … V tej knjigi boste odkrili, kako lahko bolj
radostno, bolj na~rtno in samozavestno pridete ne le do denarja, ampak
tudi do  sre~e. Zato se ne izgubite v »tehnikah«, ampak osvojite osnovno
idejo: potem pa si jo prilagodite tako, da boste v njenem uresni~evanju ~utili radost,
igrivost, ustvarjalnost, inspiracijo, samozavest in mo~. Cilj knjige je, da imate
ob branju bolj{e mnenje o sebi. Torej sprejemajte informacije tako, da boste z njihovo
pomo~jo uvideli neuresni~ene potenciale, ki se skrivajo v vas, ne pa tako, da si boste
rekli: »Saj sem vedel, da tole po~nem ~isto narobe …«

^e zmorete to, boste uspeli – v vsakem primeru (tudi ~e morda tega cilja ne boste
uresni~ili na na~in, kot ste si ga zamislili …).

Sre~no!
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