
Foreveres pályafutásom legmeghatározóbb könyve az, amit szponzorom, Molnár Judit máso-
dik könyvként nyomott a kezembe: Dale Carnegie: ne aggóDj, tanulj meg élni 
- Sikerkalauz 2. Talán ez volt az a mű, ami elsőként rámutatott a hibáimra, és arra, 
hogy mennyi mindent másképp kellene csinálnom. Felébresztette bennem a vágyat a vál-
tozásra, önmagam megváltoztatására, ami a mai napig sem múlt el. Hatására mertem először 
belenézni a tükörbe, és meglátni egy részét azoknak a dolgoknak, amiket nem csináltam 
jól nőként, anyaként, barátként, munkatársként, emberként. Segített, hogy önmagammal 
őszinte legyek, és el tudjam dönteni, akarok-e a változás rögös útján elindulni. Bár korántsem 
vagyok tökéletes, biztosan merem állítani, hogy a felsorolt területek mindegyikében jelentős 
változást értem el, amiben ennek a könyvnek nagy szerepe volt.

neale DonalD WalSCh: iStennél iS bolDogabban
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert dr. Milesz Sán-
dor vendége lehettem az otthonában sok más vezetővel együtt. 

Próbáltam mindenre figyelni, amiből tanulhatok, és akkor láttam meg ezt a könyvet, nem a 
polcon, hanem az asztalon. Talán Sándor épp ezt olvasta akkor. Alig vártam, hogy saját pél-
dányom legyen belőle. Hogyan változtassuk a hétköznapi életet rendkívüli élménnyé? Olyan 
sok könyv szól arról, hogy a gondolatoknak mekkora  a teremtő ereje, de nagyon kevés az a 
könyv, ami mankót ad a kezünkbe, és kiutat mutat a negatív gondolatok csapdájából. Van-e 
karma, van-e nagyobb hatalom, és ha igen akkor milyen segítséget nyújt az egyéni utak be-
járásában? Hogyan tudunk mások boldogságát előtérbe helyezve mi magunk is boldogabbá 
válni? Ezekre a kérdésekre találhatunk válaszokat ebben a könyvben.

robert toru kiyoSaki: Üzleti iSkola - a netWork marketing Üzlet további 
nyolc rejtett értéke - a pénzkereseti lehetőségen felül
A világ pénzügyi zsenijének tartott gazdasági szakembertől tanulhatunk, aki amerikai 
befektető, író, tanár. Bár én az elején azért szerettem ezt a könyvet, mert kicsi, és alig 130 
oldalas, de minél többször forgattam, annál többet láttam benne. Kiyosakitól megtanulhatjuk, 
hogy hogyan szálljunk ki a mókuskerékből, és hogyan dolgoztassuk a pénzünket saját magunk 
hasznára. Bemutatja a Cashflow négyszög alapjait, és a készpénzáramlás törvényeit. Ami 
viszont nekünk hálózatépítőknek nagy segítség, hogy pontról pontra végigvisz a címben ígért 
előnyökön, amiből én kiemelném az elsőt: Életünket megváltoztató üzleti oktatás. Ez valóban 
igaz. Ezekkel és még sok más könyvvel, a Forever Living cég által biztosított képzésekkel, és 
a bőségesen rendelkezésünkre álló egyéb oktatási programokkal meg tudjuk változtatni az 
életünket. Persze, csak ha AKARJUK.

Jó tanulást, és sok sikert kívánok!

Most is nagyon őszinte leszek, én nem olvasok könyvet 
minden nap, de minden nap olvasok valamit, amiből tanulok. 
Mivel ez egy könyvajánló, természetesen tudok ajánlani 
nagyon sok jó könyvet, hiszen több százat elolvastam 
az utóbbi kilenc évben. pedig előtte még a kötelező 
olvasmányokat sem olvastam végig... emlékszem, az egri 
csillagokat a nővérem olvasta fel nekem, miután sírva 
könyörögtem neki!
Mielőtt a könyvekre rátérnénk, szeretnék egy hanganyagot 
kiemelni: kevin trudeau: a te kívánságod a te parancsod - 
ki az akire hallgatsz? ez a “fejezet” teljesen megváltoztatta 
az ízlésemet a könyvek terén is, kicsit válogatósabb lettem. 
őszintén ajánlom mindenkinek.
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