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JameS r. Sherman: CSinÁlD!
Én a tettek embere vagyok. Belgyógyász, háziorvos és 
üzemegészségügyi szakorvosként  munkám során na-
gyon fontos számomra a felismerés, az időgazdálkodás 
és a cselekvés.
Az általam ajánlott könyv gondolatait nagyszerűen 
tükrözi ez az idézet:  „Amikor Charles Ketteringet, a 
General Motors elnökét megkérdezték, vajon miért 
fordít olyan sok időt a tervezésre és arra, hogy gon-
dolkozzék a jövőről, ezt válaszolta: Azért érdeklődöm 
olyan mélyen a jövő iránt, mert életem hátralévő részét 
ott fogom eltölteni.”
A mai nap életed hátralévő részének első napja. Hol-
nap, ugyanebben a pillanatban már huszonnégy órával 

rövidebb lesz ez az idő. Ne hagyd, hogy úgy szálljanak el a napjaid, hogy tevékeny-
séged ne egy megálmodott cél felé vigyen!
A tervezés és a munka az egyetlen eszköz, amivel az ember elérheti a tartós és tisztes-
séges sikert. Ez a titka a szilárd önbecsülésnek is, ami a boldogság alapja. Értelmetlen 
lenne tovább halogatnod hát, hogy belevágj. 
Kezdd el ma, kezdd el most, mert megállíthatatlanul múlik az idő!

Dr. SereS enDre  aJÁnlJa:
Brian traCy: maximÁliS telJeSítmény

“Előző életemben” sebész szakorvosként is maximális 
elkötelezettséggel, maximális teljesítménnyel végeztem 
munkámat. Számomra nagyon fontos a száz százalékos 
eredményre való törekvés. Ennek jegyében választottam a 
sikeres író, sikeres előadó eme könyvét.
Számomra példaértékű  az ő hozzáállása, elkötelezettsége, 
a maximumra való törekvése. 
Ken Blanchard mondja róla: “Brian Tracy a maximális 
teljesítmény titkának gyakorlati  ismerője. Mi több, képes 
világosan bemutatni a garantáltan működő módszereket 
és technikákat. Kezeskedem érte, hogy a könyvben ismer-
tetett módszerek mozgásba hozzák azokat a rejtett erőket, 
melyek biztosítják az Ön számára a sikert.” 
Kedves Olvasó!
Vedd kezedbe e könyvet, ha “elakadsz” az úton, meglásd, erőt merítesz Brian Tracy so-
raiból, hogy újult erővel, maximális teljesítménnyel tudd végezni napi munkádat.
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nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, 
hogy lehetőségünk van könyvet ajánlani. 
Két olyan műre szeretnénk felhívni a 
figyelmet, mely mindkettőnk életére 
nagy hatást gyakorolt.
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