
NapoleoN Hill: 
52 lépés a gazdagságHoz
Ebből a könyvből sokat vásároltam, és ajándékoztam 
a munkatársaknak. „Ha sikeres akarsz lenni, határozott 
életcélodnak kell lennie”- állítja a szerző. Sodródva nem 
lehetsz sikeres. Ez a könyv minden hétre adott nekem 
útmutatást. Ma mit kell tennem, és a hét többi napján mit 
kell tennem... Azt mondja: a motiváció tüzét folyamatosan 
életben kell tartani, a lelki beállítottságod legyen pozitív. 
Küzdd le a félelmet, hogy célod lehessen! A hit ereje: 
Azokat vonzod magadhoz, akiknek a jelleme hasonlít 
a tiédhez.

lyNN grabHorN: a voNzás Hatalma
Ehhez a munkához nagyon fontos, hogy megtanuljuk, hogyan 
lépjünk túl hibás beállítottságunkon, hogyan rezegjünk magasabb 
szinten, amely jó dogokat hoz az életünkbe. Életünk minden 
pillanatát az érzelmeink határozzák meg, ezért figyeljünk rájuk! 
Gondolataink és érzelmeink rezgéseinek megváltoztatásával 
saját boldogságunk megteremtőjévé válhatunk. Képesek leszünk 
létrehozni önmagunkban egy olyan állapotot, amely folyamatosan 
pozitív energiát vonz az életünkbe. Emellett nagyon fontos a 
szeretet. Két embert gyógyít: azt aki adja, és azt aki kapja.

ralpH s. marstoN Jr: 
motiváció miNdeN reggel
Légy hálás! A hála legyen az első gondolatod, s így 
bármihez fogsz, egy idő után mindig ez fogja vezérelni 
a tetteidet, és nagy dolgokat érhetsz el. Ahelyett, hogy 
a rosszat keresnéd, mindenben törekedj arra, hogy 
meglásd a szépet! Összpontosíts arra, hogy mindig 
legyen miért hálásnak lenned. A gyerekeimnek szoktam 
mondani, ha valami nem várt dolog éri őket: Számold 
az áldásaidat! Szokj hozzá ahhoz, hogy minden percen 
pozitív gondolatok ébredjenek benned! Becsüld meg azt, 
amid van, és így később, amikor az életed teljessé válik, 
még hálásabb lehetsz mindenért, amit elértél. Életed 
legfontosabb tette a szeretet legyen!

Kása istváNNé zafír maNager aJáNlJa
Eszembe jutott nemrég, hogy húsz évvel ezelőtt 
megkérdeztem brian tracy-t, hogyan kellene sikeres 
üzletet építenem. azt kérdezte: Hogyan kell? Kedvesen, 
lelkesen! a másik válasza ez volt: mindennapos 
munkamódszer! mindennap, mindennap, mindennap! 
ez a titok! ezt akkor örökre megjegyeztem, és ez sokat 
segített a munkámban. tehát engedd, hogy nagy emberek 
formálják az életed! rám nagy hatással volt Napoleon 
Hill: Gondolkozz és Gazdagodj című könyve. Szinte már 
bibliaként kezeltem. majd a többi könyve is. milyen jó lett 
volna személyesen is találkozni vele!
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