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УВОД
Стално се намеће питање, зашто су неки богати а други
сиромашни. Не треба тражити узроке марксистичком
методологијом јер се дијалектички материјализам показао
некорисним, да узроке не треба тражити само у друштвеноекономским условима привређивања, које наравно не треба
занемарити.
Они који су се обогатили нису ни читали Библију, међу
њима је много оних за које образовани кажу да су они
необразовани, што је тачно. Сви они су се понашали по
начелима Библије а да тога нису ни били свесни. Сви који су
успели, верују у Бога јер мисле да је Бог на њиховој страни.
Неуспешни обично мисле да верују у Бога а уствари у Богу
су нашли кривца за своју неуспешност, за све што их је лоше
снашло у животу јер верују у нешто апстрактно које називају
Судбина. Нису схватили да судбина не постоји већ да сам човек
ствара своју судбину. Бог није творац њихове лоше судбине, Бог
није творац зла које је задесило неке људе. Творац је само
створио могућност зла а које су људи сами спровели у дело.
Творац је људима дао слободну вољу, дао им је слободу избора.
Да није то урадио људи би били роботи а не слободна људска
бића. Како би људи без слободне воље могли да воле Бога или
своје ближње. То што су људи правили погрешне изборе у
животу сами су криви.
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Замислите на некој фудбалској утакмици играча који трчи
по терену, труди се, прави шансе себи и другима, другим речима
добро се озноји. После утакмице злобници кажу да је имао срећу
када је постигао го. За то време други играч се не труди, не зноји
се него чека у шеснаестерцу да га лопта удари у главу и уђе у го.
Дешава се и то али врло ретко. Милиони људи уплаћују лото,
бинго и којекаве мангупске игарије јер сви хоће да се обогате без
труда и рада. Дешава се то по некоме али је ретко. Сада тај
добитник лотоа испаде паметан, да, али на рачун милион будала.
Јер док нема будала паметни људи не могу да живе.
Кључ богаћења код нас не лежи у распадању друштвене
својине, само је тиме створен амбијент за богаћење и пружена је
шанса свима.
Овом књигом желим само да помогнем неуспешнима да
буду успешни, сиромашнима да буду богати. Желим да
„позајмим“ алатке за богаћење од богатих и да их ставим у руке
сиромашнима.
Ја желим посебно да помогнем оним људима који су
изгубили своје самопоштовање, своје снове, амбиције, жељу за
бољим животом. Одустали су од борбе пре него што су и почели
за своје самопоштовање и постали су живи мртваци који ходају.
Саградили су себи сами затворе и пошто су провели у њима неко
време, прихватили су лажне претпоставке да тако мора бити док
су живи. Чим поверују у то напушта их нада да икада још могу
да учине још нешто у животу. Живећи тако, осећају се јадно и
неиспуњено и свесни су тога, онда је продужење даље на исти
начин чисто лицимерје, лаж и одбацивање вере коју им је дао
Бог. Циљ ове књиге је да сви ти живи мртваци васкрсну.
Бог је у Библији дао јасну поруку да жели да сви ти
мртваци васкрсну из тог жалосног стања. Бог нам је у Библији
открио једноставне технике и методе које они још увек могу да
примене на властите животе и да постану шта год желе и да
стекну сва пролазна животна богаства.
4

Упркос свим силама које су окупљене против нас, ми још
увек треба да имамо снажну жељу да се поносимо својим
животом. И даље свим срцем желимо да достигнемо највише
што можемо, захваљујући оном пламичку наде који још гори
негде у нама где плачемо од срамоте због својих промашаја и
поступног пропадања у јаму безнађа. Ми смо као они ликови на
ренесансним сликама које приказују душе осуђеника на пакао
како тону у пламен, руку испружених у вис, још желећи спас и
тражећи помоћ, која обично никада не долази.
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ИМА ЛИ НАДЕ?
Има ли наде? Наде увек има. Када наде буде нестало тада
ће и свет престати да постоји. Већина појединца није вољна а ни
спремна да прихвати помоћ, све док не стигне до самог дна. На
тој тачки рачунају да нема шта више да изгубе и тек тада им се
може помоћи. Јер наша снага израста управо из наше слабости.
Огорчење се не буди све док нас нешто жестоко не заболи или
док нисмо крајње насилно нападнути. Постоје три речи које
људи најтеже изговарају. Те речи су: „Треба ми помоћ“. Људима
се може најбоље помоћи када изгубе сваку наду и немају вишпе
никога ко бих подржавао.
Сва људска бића која траже шансу да живе, не схватају да
још могу нешто да предузму. Бог чује ваш крик, вапај за помоћ.
Доноси вам кроз ове написане речи, олакшање за вашу тугу, јер
познат им је њен узрок. Плачете за својим дечијим сновима, који
прохујаше са годинама. Плачете над својим самопоштовањем
које је уништио неуспех. Плачете над својим могућностима које
сте трампили за сигурност.
Данас почните све из почетка. Нека данас буде ваш први
рођендан. Ваш је досадашњи живот баш као у позоришној
представи, био само проба. Овај пут се завеса подиже. Овај пут
свет вас посматра и чека да вам аплаудира. Овај пут нећете
направити грешку. А грешке сте правили до сада, а највећа вам
је грешка што сте спалили мапе на којој је био пут до среће,
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угасили сте свеће дуж пута ка слави, тада сте се спотицали,
изгубљени и уплашени, све док нисте пали у пакао који сте сами
створили. А онда сте проклињали злу срећу која вас је
напустила. Одбили сте да прихватите последице сопствене
ускогрудости и лењости и тражили сте жртвеног јарца којег ће
те окривити за ваше неуспехе. Окривили сте судбину. Окривили
сте Бога! Тврдили сте да су ваше тешкоће, ваша осредњост и
недостатак шанси, ваши промашаји били Божја воља, судбина!
Не, нису били Божја воља, већ недостатак ваше воље да
промените себе. Прво поставите себи питање да ли ви уопште
верујете у Бога.
Прво морате да верујете да Бог постоји, јер Он стварно
постоји. Бог се налази у вама, Он је свуда присутан и заправо то
је ваша реалност. Да би сте успели у животу једино вам
преостаје да се обратите Богу, који је у вама, значи треба се
обратити самом себи. У сваком од нас постоји један унутрашњи
Божји глас који вам се обраћа и који вас тера да испољите своје
урођене моћи, да се издигнете, усавршите и развијете своје
природне моћи које вам је Бог подарио.
Ви морате да верујете у Бога, значи ви морате да верујете у
самога себе. У вашој подсвести постоји стваралачи медијум који
реагује на природу ваших мисли. Када откријете креативност у
вашој подсвести, ви сте пронашли Бога, или једноставно моћ. Ви
сада располажете са том моћи која је у вама, да ли ће те је
употребити позитивно или негативно то зависи само од вас јер
вам је Бог дао слободу избора. Вероватно уочавате да свет
функционише око нас а да човек апсолутно нема никаквог
утицаја на све то. Сви видимо да је Бог створио свет и све ствари
на свету функционишу саме по себи без уплитања човека са
стране.
Али знајте да је Бог створио и вас, као и стваралачку моћ
коју поседујете. Хајде да покушамо да сагледамо Адама и Еву из
једног сасвим другог угла. Ако је Бог створио Адама-ваш свесни

ум, и Еву-ваш подсвесни ум. Сада нормално постоји интеракција
између та два ума. Кроз те односе мушко и женско, Адама и Еве,
ствара се нешто треће-ваше дете, ваш свет. То је уствари ваш
реални свет који су створили ваша свест и ваша подсвест. Ту
невидљиву интелигенцију слободно можете назвати небесима.
Ако схватимо да је самопраштање Рај а само осуда је онда
Пакао. Ако смо узели термин Бог који је створио свет за лакше
разумевање увешћемо религиски термин Свети Дух, што значи
Бог у вама. Ако не верујете у свог Бога који је у вама, ако не
верујете самом себи, онда сте направили највећи грех јер свакако
верујете у којекаве лажне Богове. За таква схватања увек стиже
казна у виду сиромаштва и болести. Ако вам је лакше да
схватите можемо термин Свети Дух да заменимо са термином
Принцип живота. Кроз марксистичко учење учили смо да је
основни принцип дијалектички материјализам. Дијалектика је
наука о кретању, значи основни принцип је кретање материје,
која се креће, развија се, разлаже се на саставне делове. Учили
смо да је материја примарна а дух секундаран. То учење није
било тачно. Још у Ведама пре неколико хиљада година речено је
врло јасно, а савремена наука је то потврдила да је материја
најнижи стадијум духа, или да је дух највиши стадијум материје.
Ајншштајн је тврдио да енергија прелази у материју и материја у
енергију, односно да је материја успорена енергија до тачке
видљивости. Енергија је термин који ћемо од сада користити за
Светог Духа, односно Бога.
Тело човека које је прешло у следећу димензију (када
човек умре), не говори, не смеје се, не креће се. То је због тога
што га је напустио Принцип живота (дух, душа). Када принцип
живота напусти тело оно сада функционише у највишим
димензијама Ума. Последице које видите и осећате немају
никакав спољашни узрок, узрок је увек у вама, у вашим личним
убеђењима. Дух је у вама свемогућ и он представља примаран
узрок за апсолутно све што се са вама и у вама догађа.
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Унутрашње кретање и претварање невидљиве моћи у видљиву
чини вас господаром у сопственом свету.

ЗАКОН УМА

ШТА ЈЕ ЖИВОТ

Дух у вама је стварни узрок читавог вашег искуства. Ваше
тело се креће само када га нешто покреће. Ваше тело ради само
ако га нешто нагони на то. Комунистичко учење заборавило је на
Божју моћ у човеку. За марксистичко учење најважнији су
економски чиниоци. То учење говори да су за ваш ментални став
и размишљање важни спољни услови и животна средина.
Другим речима на вашу свест, начин на који размишљате,
осећате, верујете, обликују се околности. То се зове закон
просека. То није тачно јер у свету има на милионе људи који су
рођени у беди, постали су познати научници, уметници,
књижевници, политичке вође, државници и супер богати људи.
Они су одбили да размишљају о закону просечности.
Окренули су се Богу и дошли до великих открића на свим
пољима. Они су схватили да ваше мисли и осећања управљају
вашом судбином. Схватили су да постајете оно о чему читав дан
размишљате. Већ знамо да постоји један унутрашњи глас који се
обраћа свим људима на свету. То је унутрашња потреба божјег
присуства у човеку која га тера да све више испољава своје
моћи. Сви ми добро знамо да оно што утиснемо у своју подсвест,
свеједно добро или лоше, претвара се у стварност.
То је закон ума.

Живот је једна обична игра. Као и свака игра има своја
правила. Ви не можете учествовати у тој игри са било каквим
шансама да у њему победите, све док не упознате правила игре.
Зато већина вас постаје само неми посматрач велике игре у
целини, бежећи у сивило живота и завидите онима који су
успешни. Зато ћу вам у овој књизи показати та правила којих
треба до краја живота да се придржавате да би сте успешно
учествовали у тој игри а не само да будете неми посматрач.
Успешни људи, победницим у овом такмичењу у животу,
знају добро правила ове игре. За сваки успешан посао потребни
су алати тако и за живот. Свакако се питате где да нађете те
алате које ће те употребити за успешан живот. Не треба их
тражити јер те алате ви имате од самог рођења које вам је Бог
дао. Само да неколико њих набројим.
Да ли сте слепи? Не, ви видите излазак Сунца.
Да ли сте глуви? Да ли може комарац да зуји а да га ви не
чујете?
Да ли сте неми? Не, ви говорите. Ваше речи утичу на друге
људе.
Да ли сте непокретни? Не, ви се крећете. Ви нисте пањ на
комаду земље са којим други раде шта хоће.
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Да ли сте малоумни? Нисте у стању да мислите. Не, ваш
мозак је најсавршенија структура у универзуму. Поставља се
само питање колико га користите?
Свакако мислите да сте сиромашни. Немате довољно
материјалног богаства. Не, ви сте богати! Управо сам набројао
само део богаства са којим распоилажете. Нека знате шта имате!
Зашто сте издали самог себе? Зашто мислите да су
благодети човечанства вама одузете? Зашто сте обмањивали
себе говорећи како сте немоћни да промените свој живот. Зар
немате обдарености, чула, способности, осећања, инстикте,
понос? Зар сте без наде? Зашто се повијате и кријете у сенци као
поражени див. Толико много имате.
Треба се само обратити Библији за помоћ. Библија нам
доноси психологију и метафизику, законе живота и начин на
који делује Бог. Библија је пуна метафора и других стилских
фигура. Библија нас учи да је Бог наш прави отац да је нас
створио преко наших родитеља који су били само средство. Ако
вам је Бог отац, самим тим имате право да ступите са њим у
контакт јер он то жели. Зар Бог не каже у Библији: „Ако ме
тражите, тражите ме свим срцем својим и ја ћу вам се открити“.
Када пронађете Бога у свом срцу Он ће вам омогућити да чините
чуда у животу.
Средство за комуникацију са Богом је заправо Библија коју
ћемо тумачити на један сасвим нов начин. Шта заправо то
значи? Све Божје поруке из Библије искористићемо за вашу
добробит да би сте на основу тих порука постали богати и
успешни.
У Библији се каже: „Ја сам дошао да они имају живот и да
га имају у изобиљу“. (Јеванђеље по Јовану 10;10)
Ако верујемо у Бога а самим тим и у све његове поруке
намеће се закључак да сиромаштво није никаква врлина, то је
болест, која се лечи тако што ће те постати богати. Ако Бог живи
у нама, значи да се ризница бескрајног богаства налази у вама.

Када научите да употребљавате законе ума, можете из те
неисцрпне ризнице да узмете све што вам треба, за радостан и
богат живот.
Треба да се сами без порука из Библије запитате да ли
стварно идете у жељеном правцу или тумарате наоколо. Обична
почетна грешка је у негирању проблема.
Морате сами да помогнете себи. Што год сте успешнији
све је више оних који вас сматрају метом. Ако се сами не борите
за себе нико други неће. Никоме на овом свету није потребна
толико ваша подршка колико, вама. У овом рату који се назива
живот већина одлучујућих битака бије се у вама.
Немој да умањујете своје проблеме, мада вас је свет дуго
увежбавао да не таласате. Уместо да негирате проблеме ви
морате да се ухватите у коштац са њима. Треба да знате да када
сте изабрали понашање да сте у исто време изабрали и
последице. Свакако да познајете људе из вашег окружења који
су погрешно закорачили и отишли у амбис, пропаст. Ваша је
мисао вероватно била: „О чему су само размишљали и да ли су
уопште нешро размишљали“.
То исто важи и за вас, и ви можете да се погледате у
огледало и да се запитате шта сте уопште мислили кад сте себе
довели у тако незавидан положај, како то да нисте видели то што
нисте видели а било је тако очигледно? Зашто сте изабрали оно
што није било у вашем интересу. Само зато што нисте
размишљали.
Зашто прво не лоцирате проблем који имате у свом срцу,
који не желите да признате, јер је вероватно болан па га
избегавате. Ако свакодневно лоше управљате својим животом,
нећете успети да се увек извучете. Људи са стварним
проблемима радије их скривају него што траже подршку.
Оставите по страни психоблебетање, које ћу навести у
неколико примера.
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Нечувени безобразлук у учионици се објашњава „Као
поремећај недостатка пажње“.
Ако се дрогирате „тада имате проблем штетних супстанци
у вашем организму“.
Ако је неко незадовољан својим животом, онда му се
објасни да је проблем у реинкарнацији у прошлом животу.
Из ових примера схватате да је суштина у томе што
људима треба рећи само оно што они желе да чују. Уместо
илузија погледајте ваш животни брод, важ живот, да ли тоне или
не и да ли сте на добром курсу. Сврха ове књиге је да вас врати
на прави курс и да више не тонете.
Знајте да свако зло на крају само себе уништи. Млинови
богова мељу полако али мељу изузетно ситно.
Данас изаберите коме ћете служити....(Књига Исуса
Навина 24:15).
Схватате или не схватате. Све људе на земљиној кугли
можемо поделити у две групе. На оне који схватају и на оне који
не схватају. Они који схватају уживају у плодовима свога знања.
Они који не схватају проводе много времена збуњени и
фрустрирани и живе у сиромаштву. Они који схватају правила
игре не само да играју него контролишу игру. Они не праве
грешке јер су схватили да постоји одређена формула успеха. Оно
што је потребно да схвате мењаће се временом, као што се
мењају услови у којима живе и раде.
Да бисте озбиљно схватили животне законе није лоше да
их упоредимо са правним нормама иза којих стоје санкције. Ако
направите саобраћајни прекршај стиже санкција. Исто то важи и
за животне законе само су санкције много теже. Сетите се
колико сте пута били кажњени само зато што сте покушали да
остварите жељене резултате без неопходних информација, умећа
и знања. За оне који схватају, који су наоружани знањем, познају
правила, имају добре планове а ви од тога немате ништа. Они ће

вас прегазити, самлети а да се неће ни осврнути на вас, јер ви за
њих нисте били ни претња а камоли нека већа препрека.
Без обзира колико сте препаметни и обдарени схватиће те
да не можете говорити кинески, неко треба да вас научи. Никоме
не пада на памет да вас стави на место копилита и у току вожње
да вам каже е хајде сада мало вози ти авион. Све оно што треба
да урадите потребно је да вас неко обучи, потребно вам је знање.
Тако треба схватити и ову књигу која ће вас научити како да
живите успешно и да се придружите оној успешној групи. Немој
да мислите да је успешан живот потребна факултетска диплома.
Погледајте само око себе, зар не видите људе са сјајним
факултетским дипломама, сјајне стручњаке у својим областима,
али када пада киша незнају да се склоне испод настрешице. Док
на другој страни имате паметне, проницивље, интелигентне
људе без интелектуалних диплома који су схватили животне
законе и који живе по њиховим начелима и који су јако
успешни. Питате се како? Исто тако можете да се питате зашто
је толико бракова пропало? Зато што нису добили у породици и
школи поуке о живљењу у браку. Нико нас није научио да
бирамо животног партнера. Мислили смо да је довољно што нам
се свиђа и да је истина оно што прича о себи и да је онакакв
каквим се представља. Тек са уласком у брак схвати се да су то
илузије. Не само да не знамо како се бира животни партнер,
нити како да управљамо својим емоцијама када се већ једном
нађемо у браку. Не знамо како да решимо брачне размирнице и
проблеме.
Чак и ако нисмо имали праве информације није тако
страшно као када смо имали погрешне информације и погрешне
узоре. После свега реченог не остаје вам ништа друго него да
усвојите став: преиспитивање и оспоравање свега у вашем
животу. Тек тада ће вам бити јасно да можете да радите само он
о што знате. Ваша судбина је само у вашим рукама. Верујте у
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Бога и молите се Богу, али веслате према обали, према луци. Ако
веслате према пучини никакав Бог вам не може помоћи.
Живот је исувише озбиљна ствар, није то проба костима у
бутику, па да пробаш кад год ти падне на памет. Мораш прво да
се исправиш, да погледаш око себе, да престанеш да идеш у
погрешном смеру, па тек онда крени у праву смеру.
Ви сте свој живот лепо започели као победник на
такмичењу више милиона сперматозоида и на свет дошли као
беба која је победила. Али беба не треба да чека неко
наследство, беба треба сама да се избори за све у животу, јер
живот је једна велика борба. Тој беби је потребан водич који
познаје систем и правила живота који ће јој рећи и оно што јој се
неће свидети тог тренутка. Ако је беба имала водича у породици
она спада у оне особе које схватају, које су успешне и ова књига
није намењена њима већ оној огромној већини која не зна како
да изађе на крај са мирним водама. Док они други успешни знају
како да изађу на крај и са олујом која бесни и да остану на
површини.
Један од најгорих начина да не схватате јесте да мислите
да схватате.
Подсвест. У вашој подсвести постоји стваралачки медијум
који реагује на природу ваших мисли. Када откријете
креативност, стваралачку моћ у својој подсвести у суштини ви
сте пронашли Бога, или јединствену моћ. Али пазите, природом
својих мисли и слика које развијате у свом уму можете да
створите болест или здравље, неуспех или успех, сиромаштво
или богаство. Сами треба да дајете наредбе својој подсвести
како да се понаша а треба да се понаша по правилима и
начелима која ћемо постепено преузимати из Библије.
„Јер свакоме ко има даће се још“.....(Матеја 25:29)
То значи да ће вам бити дато оно што тражите.
И рече Бог: „Начинимо човека према својој слици, себи
слична....( Књига постања 1:26)

То значи да ваше две природе, свесна и несвесна стварају
све манифестације и искуства у вашем животу у складу са оним
о чему обиучно размишљате.
Али ко погрди Духа светога, тај неће имати опроста више
никада, него ће бити отерећен вечним грехом. (Марко 3:29).
Ви чините грех према Светом Духу (Богу) када не верујете
у њега, значи не верујете самом себи, већ признајете моћ
стварима око себе, односно поштујете лажне богове док
заборављате правог Бога који је у вама. Окрените се себи, ту је
решење свих ваших проблема. Бог вам увек помаже, хирург
заврши свој посао, оперише тело али је Бог тај који зараста рану.
Лекари су ту немоћни. Божанско присуство увек тежи да исцели,
да поправи никада да казни.
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ВЕРА
Сва духовна, ментална и материјална богаства света су
Божји дарови, а да ли ће те их добити зависи само од вас. Јер
наука о стицању богаства заснива се на закону вере.
Све је могуће ономе који верује (Јеванђеље по Марку 9:23)
Веровати значи нешто искрено прихватити као истинито.
Верујте у богат живот, срећан и успешан живот и такав ће те и
имати. Вера човекова ствара разлику између богаства и
сиромашства, између успеха и неуспеха, између здравља и
болести. Космички закон вере је да су ефекти слични мислима
које их произведу.
Ви сте рођени да успете а не да трпите неуспехе, зато од
данас никада више нећете себе ни потцењивати н и сажаљевати.
Не постоји човек кога могу други толико заварати, колико је он
сам у стању да завара самог себе. Кукавица је убеђен да је само
опрезан, тврдица да само води рачуна о свакој пари. Заправо
своје промашаје покривате бујицом речи и тражите оправдање за
то док сами не поверујете у то. Време је да се погледате у
огледало и да схватите да сте најгори непријатељ кога имате
заправо то сте ви сами себи.
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На свету постоје три врсте људи.
Први се уче на властитим искуствима, то су они мудри.
Други се уче из искуства других, то су они срећни
Трећи не уче ни из искуства других ни из сопствених, то су
будале.
Зашто сте само стајали по страни и посматрали како
пролазе поред вас богати и успешни. Да ли имају више сати у
току дана на располчагању од вас, да ли имају ретку
интелигенцију, или су обдарени јуначком одважношћу, или
имају друга својства која ви не поседујете?
Чак и најуспешнији људи имали су тренутке када су
трпели поразе, али су они за разлику од вас схватили да нема
спокоја без невоље, без напрезања, смеха без туге, ни победе без
борбе. И то је цена коју плаћамо сви у животу.
Треба да вам буде јасно да се стрпљењем и временом може
постићи више него снагом и страшћу. Уколико успех дође преко
ноћи, успех ће се расплинути чим дође дан. Неуспех је у
извесном смислу отворен пут ка успеху. Стварност се обликује
претходним мислима, зато треба свали дан да испуните
пријатним мислима. Добре мисли доносе добар плод а лоше
мисли лош плод. Шта мислимо то и постајемо.
Како променити живот уз помоћ идеја?
Нека се обрађује пустиња, земља сасушена, нека кличе
степа, нека љиљан процвета (Исаиа 35.1)
Морате да познајете своје духовне снаге, ако их не
познајете, вама ће управљати догађаји и услови у којима живите.
Бићете склони да себе омаловажавате, потцењујете. Другим
речима због незнања ће те величати услове у којима живите и
неће те схватити да су у вама огромне моћи које могу да вас
уздигну на пут ка срећи. Све што је човек икада створио на
земљиној кугли, потиче од обичног точка, човек је то морао прво
да створи у својој глави, да му се роди идеја па је тек онда могао
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ту идеју да материјализује. Столар је морао прво у својој глави
да замисли столицу, па је тек онда могао да је направи.
Творац је вас створио као уникат природе, ви сте
јединствени и немој то да кријете већ се поносите тиме.
Покажите своју јединственост. Зашто сте онда давали себе у
бесцење. Никада не радите као други. Никада никог не
опонашајте. Како знате да нећете опонашати неко зло, а они се
угледају на зао пример увек га надмаше, док они што опонашају
оно што ваља, никада не буду у тој мери добри.
Најважније правило о успеху гласи. Ма ко да ти тражи да
пређеш један километар, ти пређи два. То је тајна која ће ти
донети материјално богаство и признање. Једини начин да успеш
је да дајеш од себе више и боље, од онога што се тражи. Ако за
проливени зној данас не будеш награђен, сутра ће ти се вратити
вишеструко. Ако хоћете да радите мало као многи други,
одговорност за неуспех биће само ваш. Онај осредњи никада
неће прећи онај један километар више. Али ви нисте осредњи.
Много је лакше користити Бога за водича, сарадника у
свим фазаама вашег живота јер Бог није биће које живи на небу,
већ је моћ и мудрост која вас је створила. Ако пропустите да
препознате и искористите мудрост и моћ која је у вама, исто је
као кад она у вама и не постоји. Бог је име за бескрајни Ум и
Интелигенцију који су у вама. Ми користимо моћ Бога и када то
не знамо да радимо. Например када подигнете прст, моћ Бога
која је у вама омогућава вам да то и изведете. Ако мислите да не
поседујете довољно мудрости сетите се овог цитата из Библије.
Ако коме од вас недостаје мудрости, нека тражи од Бога,
који свима даје обилно и без приговора, и да ће му је. (Јаковњева
посланица 1:5)
Ваше поверење у сопствену моћ да постанете оно што
желите, ви стварно то и постајете. Та ваша жеља се
трансформише у богаство, новац, љубав, здравље.
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Ако људи нису свесни Бога у себи, остају сиромашни,
болесни, побеђени.
Шта вам говори следећи цитат из Библије.
„С Богом се спријатељи и помири, и онда ће ти бити
враћена срећа“. (Књига о Јовану 22.21)
Тај цитат говори вам да морате да упознате своје
унутрашње моћи доживите срећу, просперитет и мир ума.
Бескрајна интелигенција из ваше подсвести може да реши све
ваше материјалне проблем и да вам да праве одговоре. Стварно
богатсво живота лежи у дубинама човекове подсвести.

ВИ СТЕ РУДНИК
Када откријете ризницу богаства у вама, апсолутно ће те
пронаћи спољна природна богаства. Да би сте променили живот
копајте по себи. Ви сте рудник. Знајте да имате унутрашње
ресурсе, моћи, квалитете и способности које никада до сада
нисте користили. Зато стално треба копати, тражити по руднику
који је у вама. Изненадиће те се када видите да нове идеје које
добијете могу да се претворе у богатство. Препознајте своју
унутрашњу ризницу, организујте своје идеје и пустите их да
делују. Размишљајте о некој основној потреби људи и сада
задовољите ту њихову потребу ефикасније и јевтиније него
други.
Богатсво и сиромаштво потичу само из вашег ума. Морате
да донесете чврст одлуку да будете богати и успешни. Богаство
није питање шансе, среће. Једина шанса коју имате то је она коју
сами себи створите. Онако како сејете тако ће те и пожњети. Ако
сејете добре мисли и жетва ће бити добра, ако сејете негативне
мисли и жетва ће бити негативна. Шансу морате сами да
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стварате а не да чекате да се појави. Шансу можете да створите
само радом. Ако човек не ради, не ствара бадава су сви добри
планови и добро постављени циљеви, ако су неостварени.
Никада ни један план ма како добро урађен није свог власника
одвео ни педаљ даље, нити је и један добар закон, спречио и
један злочин. Ваше оклевање које вас је спутавало да делујете
уствари је страх, сада вам је јасно да ако желите да савладате
страх да морате одмах да делујете без оклевања.
Од сада треба да имитирате свица, јер свитац светли само
када ради и то онда виде сви. Пустите друге да се размећу као
лептири са лепим шареним крилима а који уствари зависе од
милостиње цветова да би се нахранили. Треба одмах радити и
послове не остављати за сутра, јер сутра можда неће никада
доћи, јер боље је радити и не успети него бесциљно плутати.
Треба само радити, радити и радити да ти то постане
навика као трептај ока. Треба стално радити и када наиђеш на
закључана врата куцај поново све док се не отворе.
Сутра је нови дан када и слабићи могу постати јаки, када и
неуспешни могу постати успешни. Када је лав гладан он лови да
би утолио глад када неби ловио умро би од глади. Ако ништа не
предузимате, не радите скончаћете у животу испуњени
неуспехом и бедом.
Сада када сте стекли навику да радите, сада треба да
схватите да то што радите од тога треба да имате неке користи.
Запамтите да Бог реагује на вашу мисао. Бог неће учинити
ништа више за вас осим кроз ваше сопствене мисли, маште и
убеђења. Тумачите вашу мисао као акцију. Сада морате да
очекујете као одговор на ту акцију, реакцију. Реакција је
реаговање ваше подсвести у складу са природом ваших мисли.
Природни закон је да исто привлачи исто. Оно што видите у
својој подсвести, то ће те и добити у животу, у виду услова,
доживљаја и догађаја. То значи што више добрих жеља и љубави

шаљете другима, више ће те и добити. Значи треба давати јер
живот функционише по принципу даш-дам.
Дај па ћеш добити. То не значи да дајете и шаљете само
љубав, то значи да треба да дајете и новац, износ који сматрате
да треба да и који желите да дате са радошћу и задовољством. Ту
своту треба да дајете од срца, весело, са љубављу и без осећања
одрицања, јер знајте да је Бог вечити извор давања и да ће кроз
њега све ваше потребе бити задовољене у свако време и на
сваком месту.
Давање на силу или из осећања обавезе или страха неће
донети добро ни вама ни ономе коме дајете. Ову тврдњу
поткрепићу цитатом из Библије:
„Дајте па ће вам се давати, јер ће вам се мерити којом ви
мером мерите. (Јеванђеље по Луки 6:38) Ако се држите
препоруке из Библије, увидећете да желите да дајете све више,
зато се ваш приход брзо увећава у складу са законом давања и
примања. Не бојте се када дајете јер је Бог непресушни извор
свега. Бог задовољава све ваше потребе тренутно и његово
богаство вам притиче непрекидно, редовно и бескрајно. Али ви
морате да очекујете и да желите да вам се све то што дајете
вишеструко враћа. Ако то не желите и не очекујете онда ви
заправо дајете налог својој подсвести и она ће вас увек
послушати и нећете добити ништа за узврат. Треба се подсетити
да корени оваког размишљања леже у Библији. У Библији се
каже: Човек снује а Бог остварује.
Тако смо дошли до закључка да су закони земљишта и ума
идентични. Када фармер баци семе у земљуаутоматски добија
жетву, какве мисли посејемо у својој глави такву ћемо и жетву
добити. Морате бити обазриви приликом давања рођацима и
пријатељима и сиромашнима. Треба им помоћи само онда ако
тако помажете себи. Треба им дати штап за пецање и научити их
да пецају. Ако траже да им покажете и реку где ће пецати,
покажите им и то. Ако им дате рибу појешће је и тражиће
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поново. Када им дајете ви их заустављате у њиховој иницијативи
у покушају да стану на своје ноге и превазиђу своје проблеме
сами како знају и умеју
Када људи олако и често примају помоћ постају зависни и
коначно се улење. Када им дајете ви их онемогућавате у развоју
својих скривених талената и способности. Особа која прима оно
што ви непромишљено дајете, вређа се. Она то не цени. Осећа се
обавезном према вама, а свесна је вашег сажаљења. Зна да би
требала да буде успешна као и ви и има осећај кривицезато што
узима од вас. Тако се јавља јак осећај кривице и озлојеђеност
према даваоцу, односно та особа вас патолошки мрзи а да није
ни свесна тога.
Уместо захвалности добили сте мржњу, уместо пријатеља
добили сте непријатеља. Сви који очекују помоћ од других
греше. Треба да се моле свом Творцу да им помогне. И онај
највећи неверник, атеиста, морао је у тешким тренуцима по њега
да зове име Господње. Када се суочимо са смрћу, или
загонетком која превазилази његово свакидашње искуство или
способност разумевања, из његове дубоке потсвести јавља се
нагон за самоодржањем и тражи се помоћ од Бога. Живот не
мора да буде испуњен религиским осећањима да би човек био у
стању да спозна ту највећу мистерију природе. Нису ли наши
вапаји за помоћ нека врста молитве. Не би било несхватљиво у
свету у коме владају закони природе, подарити неком јагњету,
птици или човеку, нагон да позове у помоћ а да се у исто време
неки свевишњи Ум није потрудио да обезбеди да нека сила,
Творац чује и на њих одговори. Зато се треба молити и позивати
у помоћ да нам се укаже пут.
Никада се не треба молити да вам буду подарена
материјална добра овог света, љубав, ситне победе, успех, срећа.
Молити се треба само за здравље и да вам се укаже прави пут, да
будете упућени како сами да стекнете све то и будите сигурни да
ће ваше молитве бити услишене.

Али пре него што се обратимо Богу за помоћ да видимо
прво чиме нас је Бог обдарио. Које су то моћи којима си
обдарен?
Дао ти је моћ размишљања.
Дао ти је моћ љубави.
Дао ти је моћ воље.
Дао ти је моћ маште.
Дао ти је моћ стварања.
Дао ти је моћ планирања.
Дао ти је моћ говора.
Сада си комплетно живо биће. У стању си да се
прилагодиш свакој клими, свакој тешкоћи, сваком изазову. У
стању си да протумачиш оно што осећаш или опажаш, али не
инстиктом већ разумом или намерном акцијом која је најбоља за
тебе. Творац ти је дао моћ ИЗБОРА. Са тим си добио потпуну
контролу над сопственом судбином. То је велика моћ, моћ
избора. А шта си ти учинио са том огромном снагом? Помисли
само на изборе које си направио у животу, сети се сада оних
тренутака горчине због лошег избора, само када би могао поново
да бираш. Што је било, било је покушај сада поново да
направиш избор, користи мудро своју моћ избора.
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МОЋ ИЗБОРА
Изабери љубав радије него мржњу.
Изабери смех, радије него плач.
Изабери стварање, а не уништавање.
Изабери истрајност, него одустајање.
Изабери хвалу, него оговарање.
Изабери давање, него отимање.
Изабери делање, него оклевање.
Сада ти је јасно да твоје несреће нису биле по Божјој вољи,
нити прст судбине, јер ти си онај који је имао моћ, моћ избора.
Изабрао си погрешно. Али још није касно да направиш нов
избор. Никада се немој нзадовољавати мрвицама.
До краја твог живота више не треба да те брину два дана.
Први дан је јуче. Јуче је прошло и заувек измакло твојој
контроли. Други дан је сутра, у коме немаш никаквог удела, јер
се није још родио. Овај данашњи дан можеш да савладаш ако се
само на њега скоцентришеш. Ово је твој дан. Само он постоји.
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Остатак твог живота тече од данас и ти треба да будеш решен да
сваки сат овог дана проведеш на следећи начин.
Да се према свакоме кога сретнеш, пријатеља или
непријатеља понашаш онако како би желео да се он понаша
према теби.
Да водиш рачуна о својим речима, своме понашању.
Да све које срећеш поздрављаш насмејан а не намрштен.
Да будеш саосећајан и пажљив према другима
Да будеш добар са свима.
Да радиш сваки посао са полету и љубави.
Да истрајеш у ономе што радиш.
Да поставиш себи циљеве које треба да постигнеш до краја
данашњег дана, схвативши да није пут превише дуг до успеха
ако напредујеш храбро и без журбе.
Да никада не губиш веру у светлије сутра, јер знај да ће
неко чути ако на капију будеш куцао довољно дуго и довољно
јако.
Да се грчевито држиш својих снова и планова за лепшу
будућност.
Немаш никву обавезу да се обогатиш или постанеш веома
успешан, али имаш само обавезу да даш највише од себе.
Да не подлежеш страху од неуспеха.
Да пригрлиш злу коб као пријатеља од које ћеш да научиш
много више него од сталних успеха. Промашаји који ти се десе
само су путокази према успеху. Радуј се ономе што, имаш, ма
како то мало било, сети се увек оне приче о човеку који је био
несрећан јер није имао ципеле и ишао је бос. Све док није срео
човека који није имао, ноге и ишао је на штаке. Прихвати себе
онаквог какав јеси. Уноси у своје поступке непрекидно варнице
ентузијазма. Мораш да уложиш време и енергију у повећању
сопствене вредности јер само будале стоје залудне чекајући да
им успех сам дође.
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У Библији се каже“....да ће се свакоме ко има дати, а ономе ко
нема одузеће се и оно мало што има“ (Јеванђеље по Луки 19:26).
То значи да богатији постају још богатији а сиромашни још
сиромашнији. Како је то могуће? Прави богаташи су они који
знају за креативну моћ мисли и који у своју подсвет усађују
мисли о просперитету и обиљу, што опет доводи до тога да им се
остваре оне ствари о којима размишљају. Као што семе бачено у
земљу производи на стотине других семена, тако је и са
мислима.
Сиромашни и не размишљају како да постану богати већ
како да преживе, да саставе крај са крајем, то је исто као када не
баците никакво семе у земљу, ништа нећете ни добити. Већ ће те
изгубити и оно мало што имате. Код сиромашних постоје ружне
емоције са којима морају сами да се изборе, то је завист и
мржња. Њих не спречава у напредовању зла судбина већ стање
њиховог ума. Како да се такви изборе са негативним емоцијама?
Врло просто, благосивљајући и желећи другима просперитет и
они ће самим тим бити благосивљани и успешни. Због тога
богатији постају још богатији а сиромашни још сиромашнији.
У Библији се каже: „ Ваш отац је одлучио да вам да
краљевство“ (Јеванђеље по Луки 12:32).
То значи да можете имати сво богаство које пожелите и
без узимања од других. Као што не постоји оскудица ваздуха
тако не постоји ни оскудица бескрајног богаства универзума.
Само треба да пратите своје визије, морате имати у глави
менталну слику онога што желите постати. Препрека за богаство
је у вашој унутрашњој блокади. Завист ће онемогућити
притицање богаства а привући ће беду и оскудицу. Када сте
постали богати сада омогућите и другима да се обогате и
плаћајте их онолико колико стварно вреде. Радујте се када
видите како други успевају и напредују. Па зашто се не би
радовали другима када и ви имате своју банку. Ваша подсвест је
ваша банка. И ако немате новац за нешто што вам је потребно,

или што желите, можете да створите менталну слику тога нечега
и да осетите као да то већ постоји па ће то на вама неки непознат
начин да се оствари.
Цитат из Библије: Господова је земља и све на њој
(Псалам 24:1 )
То значи да су закони живота тако смишљени да нам дају
неограничено богаствп које далеко превазилази наше
свакодневне потребе. Када би се приликом поделе богаства
Природе користиле мудре и адекватне методе апсолутно свега
има више него довољно. Оскудица постоји једино због зависти,
себичности, страха и неприхватљивих људских дела.
Цитат из Библије: „ То је моћ коју ствара вера. Нека вам
буде према вери вашој“ (Јеванђеље по Матеји 9:29)
То значи да ће те добити оно у шта верујете. Ако сте већ до
сада схватили да депресивна стања и бриге доводе до лоших
спољних услова и околности, онда морате одмах да очистите
ваш ум од погрешних идеја и лоших мисли које су вас често
одузимале. Усадите у своју подсвест три речи али тако
једноставне а ипак моћне речи у прочишћавању вашег ума су.
Радост, богаство, успех.
Цитат из Библије:.....Бог је онај који производи у вама и
жељу и акцију...рече Павле ( ПосланицаФилипљинањима 2:13 )
У вама се јавља жеља да путујете и да истражујете свет,
уствари то вас Бог тера и приморава да видите и истражујете
чуда света да би сте ценили лепоту, ред, симетрију, ритам, склад
и пропорције свих ствари.
Цитат из Библије „...Сине, ти си увек са мном и све што је
моје и твоје је. (Јеванђеље по Луки 15:31)
Знамо сада сви из досадашњег излагања да је Закон живота
обиље а не сиромаштво. Бог жели да славно и тријумфално
проживите свој живот. Зар Природа није дарежљива и обилна.
Зар закони живота не предвиђају да добијете неограничено
богаство. Али и поред толиког природног богаства, ако
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размишљате о малим ситним парама или малим материјалним
вредностима привући ће те сиромашне људе и бићете један од
њих. Зато пазите о чему размишљате. Када на менталном плану
прихватите нешто као истинито, ваша подсвест почиње да
реагује на вама неки непознати начин.
Ако се држимо овог цитата из Библије, чему онда мржња,
завист, злоба, због таквих погрешних мисли доживеће те да вам
иметак отиче од вас уместо да вам притиче. Морате другима
желети оно што желите себи.
Зашто не бисте своју љубав учинили најачим оружјем. Од
овог часа треба на све ствари да гледате са љубављу. Увек
трагајте за неким разлогом да некоме одате признање. И никада
немој себи да дозволите да чепркате по поводима за нечије
оговарање. Када се нађете у искушењу да некоме нешто
замерите пре се угризите за језик, када се нађете у прилици да
некога за нешто похвалите, чините то из свег гласа.
Треба волети све врсте људског понашања јер свако од
њих има неку вредност којој се можемо дивити, макар та
вредност била и сакривена на први поглед. Волите оне који води
амбиција јер се њима можете надахнути. Волите оне који нису
успели јер вас и они могу нечем подучити. Волите богате јер су
упркос свему усамљени али волите и сиромашне баш зато што
их је препун свет. Волите младе због вере која пламти у њима,
али волите и старе због мудрости који су спремни да је поделе са
вама. Али како ће те се односити према непријатељском
понашању других људи. Исто са љубављу. Јер као што је љубав
ваше оружје које отвара срце људи, љубав је сада такође ваш
штит који вас брани од других.
Преносите Божју поруку, волите се људи.
И ако је љубав важна она сама по себи није довољна да би
сте успели. Као што сте видели из досадашнјих цитата из
Библије Бог нам управо показује да живот представља једну
игру и ви не можете учествовати у тој игри са било каквим

шансама да победите све док не упознате правила те велике игре
у целини. Зато већина нас постаје само неми посматрач те
велике игре бежећи у сивило живота, посматрајући и завидећи
онима који су успешни.
Одбаците своја схватања која су дуго доносила неуспехе.
Наједноставније је да покушате да опонашате природу. Природа
вас није обдарила болом и неуспехом од самог рођења. А ви сте
ипак подносили неуспехе као да је то нешто нормално. Више не
смете да подносите неуспехе. Природа никада не делује у журби.
И ако вам време није бесконачно додељено већ га морате
користити рационално, али такође морате увежбати умеће
стрпљења. Основна мана великог броја људи је што нису
истрајни и стрпљиви. Значи прво треба пронаћи пут, односно
циљ и ићи према њему стрпљиво и истрајно. Свој пут треба
почети неоптерећен тежином непотребног знања. Природа нас је
већ обдарила знањем и инстиктом, већим него код животиња. Не
треба нам никакво знање, већ самовоља и жеља да успемо.
Такође свој пут треба да почнете неоптерећени икаквим
искуством. Искуство нас учи темељито али подуке искуства губе
у ваљаности и тачности када се јави тренутак потребе за њима.
Најбоље се може схватити ако се упореди са модом. Оно што је
било успешно јуче, данас се може показати као неприкладно и
некорисно. Само начела, правила опстају и управо само са њима
располажемо. А та правила управо сада сами себи утврђујемо.
Суштина свих тих правила је да нас науче не како да постигнемо
успех, него како да избегнемо неуспех. За успех има на десетине
дефиниција, али за неуспех само једна. Неуспех чини човекова
неспособност да оствари циљеве што их је у животу себи
поставио ма какви ти циљеви били. Једина права разлика између
оних који су успели и оних који нису, види се у различитости
њихових навика.
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ДОБРА НАВИКА ЈЕ КЉУЧ СВАКОГ
УСПЕХА
Треба изградити у себи добре навике и постати њихов роб.
Као деца смо обично робови својих импулса, али са тиме треба
прекинути чим се одрасте. Ако већ имамо лоше навике онда није
на одмет да знамо да је један од закона природе да се једна
навика може заменит другом навиком. На тај начин рађа се
добра навика. Јер кад човек нешто чини постале лако
захваљујући честом понављању и у томе налази задовоњство. У
човековој је природи да то често понавља. Када се нешто често
чини то постаје навиком, постаните њен роб будући да се ради о
доброј навици то је оно што вас чини успешним.
Оно што доживљавамо увек је само спољна слика
активности вашег ума у одређеном тренутку. Оно што нам се
данас дешава резултат је данашњих мисли и осећања. Ви живите
у овом тренутку. Измените овај тренутак и изменићете вашу
сздбину. Једини тренутак над којим имате контролу јесте
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садашњи моменат. Већ смо до сада научили да су уствари идеје
наши господари и оне одређују наше ставове. У свој ум усадите
идеје склада, успеха и просперитета и потхраните их емоцијама.
Откриће те да се и споља види да имате доброг шефа у себи.
Значи једини битан тренутак је сада. Будућност је одређена оним
о чему сада размишљамо.
Али то није по себи довољно, ви морате да истрајете у
томе све док не успете. Ви нисте дошли на овај свет да би сте
били поражени. Не будите овце које чекају да буду ошишане, не
слушајте оне који само кукумачу и жале се јер је њихова болест
заразна. Треба да будете лав који неће да се дружи са овцама и
који хоће да истраје да би успео. Животне награде стижу на
крају пута а не на почетку. Није вам познато колико корака
треба да пређете до циља. Неуспех вас може чекати на
хиљадитом кораку и да се успек крије иза већ следеће кривине
на путу.Зато треба да потрајете док не успете. Од овог часа
напор који улажете сваког дана треба да доживите као када
сечете неки велики храст. Сам ударац не значи ништа, но
счедећи такође ништа, неће ни затрести дрво али на крају чак и
од дечијег ударца храст мора да падне. Значи треба истрајати.
Никда не размишљајте о поразу, из свог речника уклоните
све речи и изразе као што су, одустати. Не моћи, не бити у
стању, немогуће, не долази у обзир, неуспех, неизводљиво,
повуци се. Не обазирите се на препреке на које се спотичете,
идите упорно према своме циљу јер одавно је познато тамо где
престаје пустиња почиње трава зелена да расте.
Покушати, покушати и поново покушати, сваку препреку
сматрајте безначајном заобилазницом на вашем путу до вашег
циља. Само треба да истрајете док не успете. Када остали
престану да се боре ви тада треба започињати. Али не треба
дозволити да јучерашњи успех побуди самозадовољство у вама
данас јер управо на томе се темељи неуспех
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Покушајте да упознате мало боље себе. Зар вам се не чини
да сте ви уникат природе, непоновљиво чудо природе. Нико ко
некад беше рођен, нико ко данас живи, нико ко ће сутра бити
рођен, неће бити у стању да хода, говори и мисли као ви. Треба
да будете бољи него што јесте. Немој те се више бавити
имитирањен других, уместо тога показујте своју јединственост и
оригиналност. Почните прво са истицањем своје различитости.
Вероватно да се користите само малим делом свога ума и својим
физичким могућностима. Значи треба да се напрежете много
више. Никада се више не задовољавајте са постигнутим јуче,
нити смете да се препустите самозадовољству јер можете и
морате постићи више него што сте до сада постигли. Настојте да
продубите своје сазнање о себи и људима око себе и успех мора
доћи. Сву енергију треба усредити на изазове тренутка а затим
треба заборавити све остало. Кад сте на послу заборавите
породичне проблеме, кад сте кући заборавите све пословне

проблеме једино се тако може достићи максимална
концентрација али и опуштање које доноси породична
атмосфера где се пуне батерије за наредне изазове. За наредни
дан. Породица и посао морају бити одвојени.
Схватите да сте ви стварно непоновљиво чудо природе,
природа не зна за поразе. На крају увек излази као победник,
тако треба бити и са вама. Са сваком победом наредна битка
постаје мање тешка.
Сваки дан треба проживети као да вам је задњи. Сада се
поставља питање шта учинити са тим задњим даном. Пре тога
треба јучерашњи дан покопати и више не мислити о њему. Не
смемо мислити ни на сутра. Да ли можете сутрашњу зараду да
ставите данас у џеп. Треба ли да бринете због нечега што можда
неће никада доћи. Проживите данашњи дан као да вам је задњи
као затвореник коме је одложена смртна пресуда. То значи да ти
се пружа још једна прилика да постанеш човек какав си могао
постати али ниси. Овај дан ти је досуђен да себе превазиђеш.
Зато треба ценити сваки треутак овог дана јер више се никада
неће вратити. Настојте да избегнете траћење времена,
избегавајте доконе људе. Ако се препустите ленчарењу,
губљењу времена то значи да крадете храну, одећу од оних који
су вам најдражи. Данашњи дантреба да посветите само онима
које волите, породици пријателјима и не треба да губите време
на оне које не волизе, не поштујете јер нису вредни ни једног
вашег тренутка.
За ово горе наведено наћи ћете такође и одговор и
препоруку у Библији, односно: Прва посланица Коричанина
(3:6)
„Ја сам посадио, али је Бог учинио да расте“.
Жеља да се обогатите, проширите и развијете је основни
импулс вашег бића. Укратко речено желите да живите богатим
животом. А да бисте то постигли морате да радите на повећању,
односно умножавању ваших добара. Али ако се не започне нека
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акција очигледно је да не може доћи до неког повећања. Зато
сада почните да убацујете идејуповећања у своју подсвест.
Без обзира шта радите, ако свој ум почнете да
усредсређујете на мисли о богаству, здрављу и срећи за друге,
они ће подсвесно осетити и привлачиће их универзални закон
привлачења. Треба да волите оно што радите, односно радите
најбоље што можете ту где јесте. Мислите о великим стварима и
богаству па ће вам садашњи посао бити степеница ка победи,
бољем животу.
Увећање је нешто чему сваки човек тежи. Не заборавите да
сте ви центар стварања зато у својим мислима дајте и другима
увећање њихових добара. Створите јасну менталну слику онога
што желите да постанете. Мислите о великим стварима,
замишљајте слике богаства и осетићете да сте богати а закон
привлачења учиниће своје.
Да би сте живели богатим животом није довољно само
радити на повећању ваших материјалних добара. Морате такође
овладати својим емоцијама. Вероватно сте приметили да је један
од хирова природе да се сваког јутра будите у другојачијем
расположењу од јучерашњег. Јучерашња радост може постати
данашња туга и обрнуто. Као што мртав цвет носи у себи семе
сутрашњег цвета и данашња туга носи у себи семе сутрашње
радости. Али како овладати својим емоцијама. Постоје правила.
Ако се осећаш потиштеним, запевај.
Ако се осећаш тужним, насмеј се.
Ако осећаш страх, јурни напред.
Ако се осећаш несигуран, подигни глас.
Вероватно да вам је јасно да се само мање вредни увек
осећају расположеним. Тугу и очајање није тешко препознати и
није тешко против њих се борити. Треба се бојати других
осећања која вас могу уништити а која на први поглед изгледају
безопасна зато их потцењујемо и против њих се не боримо.

Ако постанете исувише самоуверени, присетите се својих
неуспеха. Ако се почнете осећати самозадовољним помислите на
оне са којима се надмећете, на конкуренцију. Ако сте стекли
велико богаство сетите се бар једних глдних устију. Од овог
тренутка треба да будете спремни да владате сваком личношћу
која се пробуди у вама. Када овладате својим расположењима
овладаће те и својом судбином. А то је уствари најтеже поред
упознавања самога себе.
Треба објаснити феномен маште. Народно тумачење
филозофирања је увек негативно, такође и о машти људи мисле
негативно. То су велике заблуде које треба исправити. Зато
позваћемо се опет на Библију. У Библији се каже: „Носи одору
на којој су многе боје“. У Библији одора значи ваш психолошки
омотач. Ваш психолошки омотач или одело“ су ваши ментални
ставови, расположења и осећања која имате. Одора у многим
бојама представља вашу способност да идеји дате форму. Значи
иза свега крије се ваша машта. Машта није илузија, она је
стварност која постоји у вашем уму и то као способност ума.
Она има моћ да пројектује ваше идеје, да их облачи да би сте
могли видети у вашој подсвести као на екрану у биоскопској
дворани.
Сетите се да пре извесног времена нису постојали
телефони, компјутери, телевизори, авиони итд. Одакле су се они
одједном створили? Прво су се створили у главама научника,
машта је моћан инструмент који су користили научници, обични
мајстори који су правили столицу. Машту поседује свако људско
биће. Само што је неко схвата озбиљно а неко не. За људе који
много маштају у позитивном смислу у народу се каже у
негативном смислу да имају бујну машту.
Једино је сигурно да сви који су успели, успели су
захваљујући томе што су употребили машту макар и не свесно.
Као што машта помаже, научницима, лекарима, писцима,
уметницима да стварају, да обликују оно што су видели у својој
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машти зар се то не може пренети и за привлачење материјалних
добара. Свакако да може. Како?
Ако маштате да будете сиромашни, или ако уопште не
маштате да будете богати, ваша подсвест ће вас наградити тако
што ће те то и стварно постати. Постати сиромашан, јер заправо
нисте ни желели да будете богати. Зар вам није боље да
замишљате да сте богати, успешни и срећни и ако то тренутно
нисте. Ако желите да се ваше жеље остваре морате их прво
поставити у свом уму и стално замишљајте да су испуњене, тако
ће те натерати свој ум да их оствари на вама непознат начин.
Када архитекта жели да направи пројекат за вашу кућу он
мора прво да је замисли у својој глави када ратар обрађује своје
имање он прво у глави мора да замисли где и шта ће сејати па
тек онда сеје и на крају убирати жетву као резултат своје
почетне идеје, своје маште. Само се сетите како вам се
свакодневно појављују различите слике у глави и то долазе
ниоткуда, морате признати да то постоји у вашој глави и да ви на
то не можете да утичете. Унутрашњи стваралац који ствара све
те сличице, даје вам идеју да и ви можете да стварате слике
какве год желите. Зашто сами не створите те слике у глави где ће
те видети себе као здравог, успешног, богатог па ће тај
унутрашњи стваралац дати им живот и покрет све што треба да
представља једну целину. Из свега до сад реченог можемо наћи
објашњење у Библији. У Библији се каже: У посланицама
Римљанима (4.7) налазимо......из ничега ствара бића....и
невидљиво постаје видљиво. Машта је уствари радионица Бога,
Бог је спреман да ради за вас само ако му дате налог, створите
слику шта желите да будете. Али обавезно избришите из ваше
маште све менталне прљавштине као што су завист, злоба, страх,
брига, љубомора. Морате да се сконцентришете на ваше
животне циљеве које желите да остварите.
Човек је оно што замишља да треба да буде. Шта бисте ви
постали са том менталном нечистоћом. Када се ослободите те

менталне прљавштине онда вам неће бити тешко да се осмехом
обратите свима. Ваш Творац није вам случајно доделио ту
привелегију да се смејете. Ништа у природи није случајно па ни
та ваша особина да се смејете.
Треба схватити суштину живота и треба да се помирите са
тиме да је живот пролазан свидело се то вама или не. Када је
пролазан а не вечан онда га треба што боље и лепше проживети.
Зашто би се секирали око данашњих проблема које можда не
мпжете решити. Када имате за ваша схватања велике проблеме и
бриге сетите се да је све на овом свету пролазно па и ваше бриге,
али будите спремни да и оно што вам се лепо дешава да је и то
пролазно. Па где су сада они што су правили светска чуда у
грађевинарству, пирамиде, зар не леже испод њих. Зато се треба
радовати сваком дану и смејати се сваког дана. Треба се смејати
свему, себи или будите презапослени целог дана да немате када
да будете тужни. У свакодневној срећи и задовољству научите
да уживате јер срећа није намирница коју можете чувати у
фрижидеру па узети по потреби.
Зато се смејте свему ономе што вас снађе. Смејте се свим
проблемима, смејте се свима и онима које не познајете и не
волите. Захваљујући смеху све овоземаљске ствари биће сведене
на праву меру, зато се смејте својим грешкама али и својим
успесима. Смех је један од највећих дарова вашег Творца, зато
тај дар искористите јер једино уз смех и срећу можете бити
успешни у свим пословима којима се бавите.
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СУДБИНА ЈЕ У ВАШИМ РУКАМА
У Библији се каже:.....а ако се уздигнем од земље привући
ћу све људе себи (Јован 12:12)
Та изјава нас саветује да се издигнемо из стања у коме се
налазимо, сиромашни да се домогну богаства, болесни да се
домогну здравља, сви који имају ограничења било које врсте да
их превазиђу. Али да би се достигао тај виши ниво, морамо да
уздигнемо наше жеље али морају да буду реалне које можемо
остварити. За испуњење наших жеља морамо се опет обратити
нашем Творцу од кога ћемо као и увек добити одговор.
Можете добити све оне врлине које замислите и затражите
као што су храброст, снага, моћ, вера, мудрост. Све оно што
превазилази физички смисао. Ви мислите да немате право на све
горе набројано, у вама је страх од непознатог. Зато је најлакше
ослободити се страха када замислите присуство Бога у вама. Бог
ће вам само помоћи у решавању проблема и тешкоћа али не
можете се само уздати у Бога, мораћете сами да решавате своје
проблеме, радост је у решавању. Зар би вам било лепо да неко
уместо вас реши вам укрштене речи. Свакако да не би. Јер
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решавањем сопствених проблема ви стичете самопуздање и
поверење у себе.
У Библији се каже: Приближите се Богу, па ће се и он
приближити вама (Јаков 4:8)
То значи да ће вас Бог чути када му се обратите и да ће
одговорити. Ослоните се само на Бога, не на људе и државу.
Држава не може дати ако вам претходно не узме. У сваком је
човеку непроцењено богаство, неоткривени рудник талената,
моћи и богаства. То значи да треба да престанете да гледате
около, погледајте унутра. Нико вам не може помоћи једино ви
сами себи. Ако гледате около да би сте добили помоћ,
игноришете Бескрајну интелигенцију која је у вама, практично
крадете сами од себе оне квалитете којима располажете а којих
нисте ни свесни.
У Библији се каже: И Мојсије направи змију од меда и
постави је на стуб. Кад би отровна змија ујела некога погледао
би медену змију и оздравио би одмах. (Књига бројева 21: 9)
Говорећи фигуративним језико змија вас уједа када сте пуни
мржње, љубоморе, зависти и непријатељства према другимн
особама због њиховог успеха које су постигли у животу.
Огроман број људи је ујео страх незнања и сујеверја.
Психолошки посматрано Мосјсије представља нашу свест о
Божјој моћи и вашу способност да је извучете из дубине самога
себе. Мед је уствари месинг, а месинг је легура два метала значи
симболизује спајање ваше свести и подсвести у вези онога зашто
се молите и шта желите од вашег Творца. Из свега овога
извлачимо сада закључак да у свету постоје само две групе
људи. Они који су успели да се издигну и они који нису ни
покушали да се издигну, већ им је било много лакше да се целог
живота ослањају на друге јер нису схватили да карактер који
поседују или ће их изградити или уништити.
Ваш карактер је уствари ваша судбина. Ви сте обдарени
снагом, вером, издржљивошћу и ви ће те превазилазећи
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препреке које вам стоје на путу уствари тако развијате свој
карактер. Сада кад сте схватили да се треба и како издићи онда
ће те врло брзо приметити како се ваша лична вредност увећава
стотинама пута. Свакако се питате да ли је то могуће? Објаснићу
вам врло просто. Када дудов лист у Кини додирне човек настаје
предивна свила, када у монголији пастир додирне овчју вуну,
настају прелепи џемпери. Када у Русији човек додирне дрво
настају дивни предмети од дрвете. Када у Војводини ратар узме
зрно пшенице у руке то зрно има само три могућности. Да га
ратар баци у корито свињама и да га оне поједу, друга је
могућност да се од њега направи хлеб и да га опет нестане као у
прв ом случају. Постоји и трећа могућност да га посеје у земљу и
свако зрно умножиће се стотину пута.
Зар ви нисте слични зрну, само је разлика између вас и
зрна што зрно нема слободу избора, ништа не зависи од њега
него од других. Ви имате избор. Или ћете себи дозволити да вас
поједу свиње у људском облику, односно да вас гори од вас
униште, или ће други да вас месе као хлеб и да од вас праве шта
год они хоће у своју корист а ви ће те бити само неми посматрач
шта други раде са вама. Како ћете онда увећати своју вредност?
Почните одмах прво са планирањем. Поставите прво план
за један дан, затим једну недељу, месец, годину итд. Не
заборавите да су успешни људи они који су остварили све своје
планове ма како они били мали, док су неуспешни сви они који
нису достигли своје планове без обзира како били мали или
велики. Ваша успешност не огледа се у мерењу са другима јер
немате исте услове, исти старт. Исте родитеље, место рођења,
исту климу, исто здравље, већ се огледа у поређењу самим са
собом.. Прво размислите шта вам највише лежи, шта сте највише
постигли у прошлости. Никада немој те да размишљате да ли су
циљеви постављени превисоко. Зар није бољје усмерити
ваздушну пушку на орла па убити врапца, него усмерити на
врабца па погодити комшиску пивску флашу.

Ако у животу паднете не очајавајте, па дићи ће те се опет,
немојте да због тога очајавате и да се предате судбини. Скоро
сви људи пре него што досегну своје циљеве морају да посрну,
неки мање, неки више. Неуспешни се после посртања предају,
док успешни после посртања устају поново и настављају даље. У
природи су само црви и змије лишени посртања, али ви нисте
црв и не понашајте се као црв. Нисте ни овца за шишање, не
дајте да вас други шишају, пустите друге да у песку праве своје
пећине, ви се издигните и у песку пронађите воду и глину и себи
направите замак.
И као што Сунце мора да загреје земљу да би семе клијало
тако и ваша нова размишљања од данас треба да загреју ваша
срца да би сте успели. Јер ви желите да успете, ви морате да
успете. Није важно да превазиђешоно што су други стекли,
немој са њима да се упоређујеш, важно је да превазиђеш оно што
си сам урадио и стекао, то је уствари прави и само твој успех.
Можете да упоредите ваш живот и са трговином. И ту се у
правом животу све купује и продаје. И све има своју цену.
Једина важећа цена је она коју ви сами себи одредите. Ако себи
одредите исувише ниску цену, ваше ниско самопоштовање и
тако ће се други опходити према вама. Зато себе прикажите у
најбољем светлу, свет ће ту вашу цену прихватити. Значи све
зависи од вас. Онолико за друге вредите колико сами мислите да
вредите. У прошлости вероватно да сте имали мало вере у себе,
у ваше способности. Вероватно вам је сметало да свакодневно
имате мале циљеве, већ сте чекали да вам се срећа одједном
осмехне и да одједном остварите велике циљеве.
Као што сте приметили ви нисте још извукли бинго. Зар
нисте ви фудбалер који на утакмици не трчи, не прави себи
шансу да постигне гол већ стојите упорно пред голом и чекате да
вас лопта удари у главу и уђе у го. Деси се и то али врло ретко.
Тако сте вероватно плутали кроз живот било вам је тешко да
пливате као што су многи око вас пливали а ви сте само
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посматрали како се други напрежу а веш је коментар свакако
био ала су имали срећу. Видећете како је лако пливати али
морате да почнете одмах са данашњим даном а не сутра. Јер тај
датум сутра налази се у календару будала.
Постоји велика разлика између каснити и закаснити,
каснили сте али нисте на срећу закаснили да почнете већ данас,
да направите план за данас, па тек онда за сутра. Вероватно да
сте толико година били у заблуди да су једини вредни циљеви за
које се треба борити они највиши. Ви сте заправо хтели да се
попнете на врх зграде одједном а не да идете степеник по
степеник. Пеметни људи иду степеник по степеник али стално
сваког дана, односно мали планови дан за даном. Наш народ то
најлепше одсликава: Зрно по зрно погача, камен по камен
палача. Велики циљеви су заправо снови, само жеље. Ако себе
навикнете да сваког дана постављате мале циљеве и да их
остварујет успех је загарантован.
Врло је важан и закон захвалности који можемо наћи у
Библији. Он гласи: навуците ноћ Богу, па ће он навући ноћ на
вас. У свакој прилици захваљујте (Прва посланица Солуњанима
5:18) Примитивни људи су сматрали да је Бог неко више биће
које се понаша немилосрдно према људима, награђује их и
кажњава како се њему прохте. Понаша се према људима као
робовласник према робовима, зато су људи у страху од њега
падали ничице на колена, молећи Бога пузећи пред њим. Њихово
величање Бога не покреће уопште Бога да нам помогне, већ
доводи до трасформације нашег ума тако да наше срце постаје
магнет које привлачи сва добра овога света укључујући и новац
свакако. Тако да читав процес менталног, духовног и
материјалног богаства може се свести само на једну реченицу а
то је бити захвалан. Захвална мисао за било које примљено
добро чини човека захвалним. Човек са захвалним срцем је
срећан и богат човек.

Ако сте до сада већ научили и искрено прихватили да
постоји Бескрајна интелигенција из које теку све ствари. Такође
вероватно већ верујете да тај Извор реагује увек на природу
ваших мисли. И сада треба да схватите да вас везује дубоко
осећање захвалности за ту Бескрајну интелигенцију.
Знајте да велики број људи у беди и сиромаштву само зато
што је незахвалан. Морате знати да ако немате захвално срце
постајете незадовољни постојећим стањем и условима у којима
живите. Неопходно је да поред свих добрих навика прихватите
још једну а то је навика да будете захвални за свако добро које
примите. Човек који је захвалан он је онда прожет са радосним
ишчекивањем за оно што ради. Да би човек успео у свом раду он
мора да буде одушевљен са оним шта ради и тада може да се
ухвати у коштац са свим проблемима без ичије помоћи. Човек
треба да ради само ако је заиста загрејан за оно што ради, ако
није онда је боље да не ради, боље и да не започиње. Одушевљен
човек рушиће све препреке које му стоје на путу, заљубљеност у
оно што ради омогућавају му да делује на чудесне начине чак и
онда ако није свестан шта ради а ипак ради. Ако човек није
одушевљен са оним што ради онда му се рад чини као принуда и
онда је боље да то не ради. Ако већ нешто радите са
одушевљењрм исто тако са одушевљењем треба прилазити
другим људима, то је уствари ваша тајна како треба да се
понашате и како да утичете на мисли и деловања других људи
када се нађу у вашем окружењу. То је тајна коју сви поседујемо
а да је нисмо свесни, управо састоји се у томе да се према
другима опходимо онако како би смо желели да се они опходе
према нама. За наш неуспех нису криви други, уместо да се
према другима опходимо непријатељски боље да се окренемо
себи и у свакој недаћи која нас задеси треба да пронађемо семе
успеха.
Свако зло има и своје добро. Нема боље учитељице од зле
коби. Сваки пораз сваки губитак носи у себи, властиту поуку
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како да следећи пут побољшам свој учинак. Никада не треба
више доприносити свом паду, што ће те одбијати да се суочите
са истином и да се учите из сопствених грешака. Огроман број
људи допушта да им се наде и тежње расплину чим их задеси
нека несрећа. Али злаба коб никад неће уништити никога ко има
храбрости и вере. Сада треба схвазити да зло има и своје
предности којих нисмо ни свесни.
У Библији се каже: Речи казане у право време, златне су
јабуке у сребрним посудама. (Изрека 25:11)
Саће меда речи су љупке, слатке душе и лек костима
Изреке (15:24)
Још наши потомци које су живели у пећинама желели су
да обавесте друге о својим осећањима, мислима, страховима.
Желели су да људима око себе пренесу своје мисли и осећања.
То су најпре радили гроктањем, рикањем, неартикулисаним
гласовима. И на крају је морало доћи до формирања првих речи,
којима су временом додаване нове речи да би на крају речи
загосподарили људима, јер је онда језик пратио његов ментални
и духовни развој. После вештине изражавања мисли и осећања
на крају настају средства за масовну комуникацију међу људима,
штампа, писаћа машина, телефон, компјутер итд. Како је наука
напредовала и са развојем модерне технологије реч је имала све
већи значај, него и све већу моћ. Зар није Хиотлер помоћу
изговорених речи у право време и на правом месту у Нирбергу
започео Други светски рат. Реч има већу моћ него нуклеарно
оружје из јединог разлога што се речима наређује употреба тог
оружја. Зар за овакву тврдњу не налазимо одговор у Библији где
се каже: Смрт и живот у власти су језика. (Мудре изреке 18.21)
Соломон је такође рекао:....а језик је исцељење мудрих
(Мудре изреке 12.18).
Значи да треба одговорно да користимо речи. Ако се
сетимо почетка овог излагања да су речи слатке души и лек
костима. Како могу ваше речи бити вама слатке за уши ако

стално тврдите да вам не иде, да сте неуспешни, да сте несрећни,
немате довољно пара. Те речи се једноставно не уклапају у оно
што нас учи наша учитељица живота, Библија. Као што видите
такве речи никако не могу бити као саћа, конструктивна. Оне вас
не инспиришу да успете, јер оно о чему причате то се урезује у
вашу подсвест и ваша подсвест реагује на њој сопствен начин
као у оној енглеској серији. „Ви сте то тражили па сада
гледајте“. Значи оно што речима изјављујете то ће се стварно и
остварити. Речи које сте данас изговорили морају пријати
костима а кости су у Библији симбол подршке и симетрије. Речи
које будете данас користили морају да вам донесу просперитет,
благостање, па чак и излечење. То је оно што се у науци зове
аутосугестија. Није то натприродно, све је то природно које
наука није још објаснила.
Све оно што наука није објаснила све је то записано у
Библији само је питање времена шта ће и када бити откривено и
пренето из Библије у ваш стварни живот.
У Библији се каже:....речи које говорим....су дух и оне су
живот (Јован 6:63).
Ваше речи стварно могу да значе живот за друге, да им
убрзају просперитет, донесу богаство, свима са којима сте у
контакту, само ако знате да их употребите на право место и у
право време. Све ће вам се то вратити, зато не штедите добре
речи, не бојте се неће оне пресушити, речи су као планински
водопад. Водопад изгледа тако моћно јер слободно пада.
У Библији је обећано: Што год предузео све ће ти успети,
и путеве ће то обасјати светлост (Књига о Јову 22:28)
Али да бисте успели морате стварно да водите рачуна од
данас за сваку изговорену реч јер наша подсвест не зна за шалу,
већ буквално прихвата све што кажете. Зашто не почнете
свакодневно да изјављујете како сте богати, како вам новац
стално притиче, како имате чак и више да можете да дате и
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другоме и да други буду срећни. Ако тако радите значи да сте
урадили онако како вас Библија саветује.
У Библији се каже: И реч постаде тело и настани се међу
нама. (Јеванђеље по Јовану 1:14) Идеје које држите у глави а
нисте ни свесни тога оствариће се тек у складу са вашим речима.
Најбољи пример се може наћи у Библији када Исус на Лазаревом
гробу командује чудесне речи и гласно изјавио: Лазаре изађи,
(Јеванђеље по Јовану 11:43) и Лазар је изашао, васкрснуо.
Одавде се да заклјучити да је Исус говорио, односно
говорио онај који има власт. (Јеванђеље по Матеји 7:29)
Тако и ви имате власт над сваком речи коју изговорите.
Зато никада више не изговарајте речи које имају неки недостатак
или неко ограничење. Имитирајте Исуса, командујте својим
речима: Наступа богаство! Наступа успех! И стварно ће те то све
доживети. Из горе набедених примера, увиђате свакако да је моћ
речи један од највећих дарова природе које је Бог дао човеку.
Животиње и биљке не знају да говоре. Ваше речи можете да
користите у негативном или у позитивном смислу. Ако већ знате
да је моћ речи велика и да можете да прозведете како богатство
тако и сиромаштво. Онда одмах престаните да речи користите
против себе. Зашто би сте брали трње када можете јоргован.
У Библији се каже: Реч своју посла да их оздрави (Псалам
107:20) Речи су најмоћнији лек за човечанство. До стварног
излечења може доћи брже или спорије зависно од вашег
убеђења. Ви можете тако да лечите и себе, али можете слање
ваших речи другој особи исто тако помоћи јер ви њој кроз речи
шаљете ваше мисли и осећања.
У Библији се каже: Пророк Исаија је рекао: Бог даде ми
језик вешт да могу речима крепити уморне. (Исаија 50:4)
У Библији се каже. У почетку беше реч и Реч беше од Бога
и Реч беше Бог. (Јеванђеља по Јовану 1:1) Када говоримо са
становишта Бескрајног ваше речи су истините, имају моћ и
остварују се. Ваш језик је изражајно средство мозга. Односно

ваша мисао је ваша реч. Речи су сада део вашег ума. Мисли се
сада материјализују и ваше речи се остварују. Речи су уствари
тело вашх мисли, или скафандер космонаута.
У Библији се каже: Човек ће нешто изјавити то ће се
догодити. (Књига о Јову 22.28)
Значи ваша мисао се обликује у реч а реч се такође
обликује отелотворује у вашем свету. Ваше свакодневне речи
треба да вас усмере и натерају да сваки задатак извршите
најбоље што можете. Вашим речима дајте смисао тако што ће те
себе замишљати као да сте река која тече. Шта је најбоље за
једну реку. Разуме се да стално тече. Ако се заустави убрзо
постаје баруштина која убрзо почиње да смрди. Тако је и са
човеком. Без свог рада нисте ништа.
У Библији се каже: Онај ко издржи до краја биће спашен.
(Јеванђеље по Матеји 10:22)
Када се уморите од свакодневних проблема пуњење
батерија за наредни дан тако што ће те се умирити да чујете
шапате богова. Ћутање је уствари одмор ума у Богу и као што су
човеку потребни стан и храна тако је потребно једно извесно
време и ћутање, које одржава реватилизирање човека. Ћутање се
састоји из повлачења пажње и чулне свести са спољашњег света
и њено усмеравање на ваше идеале и циљеве које желите да
остварите. И Бескрајна интелигенција наћи ће и пружиће вам све
одговоре које у тишини будете затражили од ње. Ви заправо
живите у свом уму и у њему постајете богати или сиромашни.
Богати сте када сте свесни своје стваралачке снаге. Ваше
богаство па чак и ваша сигурност лежи у вашој сподобности да
остварите. Богаство вашег ума не познаје границе осим оних
који ви сами себи поставите. Ако нисте свесни богаства које
поседујете онда имате навику да својој подсвести пред спавање
дајте прецизне инструкције шта желите да она уради за вас.
Бог зна све одговоре и он вам их неће открити ако сами не
затражите. Ако немате никаквих идеја затражите од Бескрајне
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интелигенције да ће вам их као и начин како да их остварите.
Ако нисте схватили зашто сте толико неуспешни а толико сте се
трудили само зато што сте ваше напоре усмерили у много
праваца. Много година сте изгубили спуштајући кофе у празне
бунаре. Човек који се стално пита на коју ће страну на крају не
пође ни наједну. У овом свету су успешни само они који се
усредсређују само на једну ствар. Велика разлика између оних
који су успели и оних који нису не чини обим посла који су и
једни и други обавили, већ количина паметног урађеног посла.
Мајстор посвећен само једном занату у стању је да храни целу
породицу, док мајстор који зна седам заната није у стању ни себе
да прехрани. Ниједан ветар за морепловца није добар ако не зна
у коју ће луку да се упути. Немој да радите многе ствари без
воље и равнодушно већ радите само једну ствар али са вољом и
то врхунски јер успех не трпи расипање енергије. Пчела није
једини инсект који слеће на цвет али она једина односи мед. И
најслабији живи створ уколико све своје снаге усмери само на
један циљ може постићи много више него онај најснажнији
уколико расипа енергију на више послова истовремено.
Сада када сте упознали сва правила игресада ви можете у
тој игри учествовати са великим шансама да победите, односно
сада сте спремни да направите своју сопствену стратегију за
постизање успеха.
Људи обично када имају проблеме они их гурају у страну
јер је решавање болно и свуда око нас чујемо кукњаву да је све
то релативно. Релативно сам добро, релативно ми иде добро
посао итд. Морате да елеминишете понашање које базирате на
теорији релативитета. Ништа у животу није релативно. Или
добијате или губите, или сте успешни или сте неуспешни.
Живите у такмичарском настројеном свету.
Ваша стратегија треба да се заснива на један закључак.
Ако оно што радите не успева мењајте то. Или ће те научити
законе живота и почети да живите сврсисходно или ће те да се

Сами стварате свој доживљај света. Ви сте одговорни за
свој живот. Добар или лош успешан или неуспешан, срећан или
тужан, ваш живот је ваш живот. Ако вам се не допада ваш посао,
ваш брак, ваша килажа, сами сте одговорни за то. Више не
можете да избегавате одговорност и да врдате зато што вам је
живот такав какав је. Ваше бежање од одговорности спречиће
вас да се суочите са собом и преузмете контролу над својим
животом. Пре свега треба добро да анализирате шта је то добро а
шта лоше што сте до сада урадили. Одувек сте били одговорни
за своје резултате ма какви они били, добри или лоши, свесни ви
тога или не. Суштина свега је признавање сопствене
одговорности. Не вреди бежати од одговорности и пребацивање
одговорности на друге за сопствене неуспехе јер тиме се не
постиже ништа. Исто тако ако тражике узроке за ваше проблеме
у другим људима а они се заправо налазе у вама. Никада не ћете
успети да умањите своје проблеме кривећи некога другог, то
раде само губитници. Истина увек боли и суочите се са тим, ако
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вучете наоколо са рукама у џеповима и да кукате како су вам
криви лоши гени, како сте лоше среће, како мама и тата не могу
да вам нађу посао, да је за све крив лош тренутак. Ово је сада
ваш тренутак али морате прво да имате воље да се суочите сами
са собом.
Животни закони су правила игре, нико вас неће питати да
ли су правилни или не, они једноставно постоје као што постоји
и гравитација.

ВАШ ДОЖИВЉАЈ СВЕТА

је неко забрљао и ви због тога имате проблем онда сте то само
ви. Зашто би сте некога окривили када је избор само ваш.
Одговорност значи да ви имате контролу над ситуацијом, да сте
ви дозволи да буде урађено онако како је урађено и ви сте
одговорни за све последице које су проистекле из тога.
Значи све је у вашем избору чак када изаберете мисли
знајте да су мисли увек повезане са вашим телом, ви сте онда
изабрали и физиолошка дешавања. Ако помислите на ратлук у
вашим устима се одмах одвија један физиолошки процес, лучите
пљувачку. Такође и апстрактне мисли када вам се само учини да
сте у опасности, имају моћ да произведу опипљиве и драматичне
физиолошке реакције. Најежите се, срце вам лупа, бубња вам у
глави а да вас заправо нико није ни пипнуо. Зар нисте ви
изговорили те речи које су изазвале негативне последице по вас.
Ви сте веровали том идиоту, ви сте те вечери доспели на задње
седиште аутомобила, ви сте се удали за њега, ви сте се повели за
осећањима, ви сте издали сопоствене снове, ви сте изабрали
чиме ће те се бавити у животу.
Важно је одредите зашто се ви и други понашају на
одређен начин, колико вам се такво понашање исплати. Откријте
разлоге који вас нагоне на конкретно понашање. Зар нисте
приметили да сви раде нешто што уствари не желе да раде а
ипак раде. Сви скоро раде потпуно свесни негативних и
нежељених последица по себе. Понашање које одаберете
диктира резултате ко ће те добити. Значи ако променимо
понашање добићемо и друге резултате. Пошто знамо да људи
раде само оно што успева почните од данас да радите оно што
успева и што доноси резултате. Угледајте се на малу бебу која
непрекидно плаче у свом креветцу све док је мајка не узме у
руке, тада одмах престаје да плаче. Значи од рођења је обдарена
да ради оно што успева. Знам да је много лакше не мењати се, не
покушавати ништа ново. Али ако хоћете да радите оно што
успева онда мора да се мењате и да покушате нешто ново. Своје

понашање обликујте према користи које вам оно доноси у
животу.
Признајте себи да грешите. Ако нисте спремни да признате
да грешите онда ништа не можете променити. Треба се суочити
са проблемом. Схватите да никоме није стало до мисли ако оне
нису праћене делом. Реакције и понашања које добијате од
других људи иницирани су импулсима које они добијају од вас.
Ти стимуланси су разни видови вашег понашања. Једино тако
људи могу да вас упознају и да одлуче да ли ће вас наградити
или казнити. Суштина свега је да ако ништа не урадите нећете
ништа ни добити. Живот награђује дела. Људима није стало до
ваших намера, стало им је до онога шта радите. Схватите да
морате да искористите прилику кад вам се укаже или да је
стварате онда када је нема.
Животом треба управљати а не поправљати га. Научите
како да преузмете и задржите контролу над вашим животом.
Вожња је дуга а ви сте једини возач. Проблеми су прилика да се
истакнете. Ако наставите и даље да радите оно што сте и досада
радили и даље ћете имати оно што сте и до сада имали. Ако
радите другојачије имаћете другојачије. Ви правите изборе.
Правите их на основу информација и имаћете оно што желите
Људи се према нама понашају како смо их научили.
Диктирајте људима како да се понашају према вама уместо да се
жалите на њихово понашање. Научите да уредите на нов начин
ваше односе са људима како бисте добили оно што желите.
Знам да је тешко то схватити али знајте да је снага у
праштању. Отворите очи и схватите да бес и горчина највише
штете вама самом. Попут пожара који се шири шумом, ове
интизивне негативне емоције могу тако да вас обузму и да
истерају из вашег срца сва друга осћења прожимајући вас
понашањем које је спољашње и изрзито агресивно. Или
унутрашње дубоко огорчење. То значи да су мржња, бес и
горчина неспојиви са вашим спокојем, радпшћу, опуштеношћу.
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МОРАТЕ ДА ЗНАТЕ ШТА ХОЋЕТЕ
Треба да се сконцетришете на оно што желите и да
наведете шта је то како би сте могли да га препознате и тражите.
Показао сам вам како ради парни ваљак, надам се да сте спремни
да седнете за управљач.
Изразите свој циљ у виду конкретног догађаја. Например
желим да видим свет, желим да купим нов ауто. Изразите свој
циљ као мерљиву јединицу. Одредите себи временски рок за
постизање циља. Одаберите циљ који можете да контролишете.
Направите план и програм који ће вас одвести до вашег
циља. Дефинишите свој циљ у виду фаза. Људи се уче на својим
грешкама, хајде да се ви учите не на својим грешкама већ на
својим успесима. Ако сте једном у било чему остварили успех
сигурно да можете поново. Поред проучавања сопственог успеха
било би добро да се угледате на успехе других и победничке
стратегије других. Не кажем да треба да будете неко ко нисте.
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Успех није случајна појава. Ако је неко победник у
бизнису он поседује одређене карактеристике које поседују и
шампиони у спорту и познати уметници у свим областима. Људи
који стално побеђују нису срећници они то и заслужују. Они
раде ствари које свет примећује и тако жању успехе. Могуће је
да сви они имају различите циљеве и конкретне стратегије али
ако ставите њихове стратегије и мапе успеха једне поред других
видели би сте да сви они имају заједничку суштину.
Сада ћу вам показати десет најважнијих елемената.
Визија:
Људи који непрестано побеђују добијају оно што желе,
зато што знају шта желе. Они то срцем и душом виде, осећају и
доживљавају. Имају јасну визију онога што желе и куда иду,
Имају визију која је њихова звезда водиља.
Сратегија:
Људи који стално побеђују имају јасну стратегију којом
остварују своју визију. Знају шта треба да чине као и редослед
којим ће се одвијати.
Страст:
Узбуђује их то што раде, улива им енергију. За те људе
рад који води ка остваривању њихових циљева и није рад, није
им напоран.
Истина:
Људи који стално побеђују немају у свом животу места за
самообмањивање, фантазије. Себи и другима кажу онако како и
јесте. Самокритичнији су радије него да се заваравају. Не
заваравају се, знају ко су и шта су и полазе од истине.
Флексибилност:
Они знају да живот није саткан само од успеха. Јасно им је
да се и најбољи планови морају да се мењају. Не придржавају се
крутог одређеног обрасца понашања или размишљања. Себе
процењују према резултатима, спремни су да признају да су
погрешили, промене приступ и почну све из почетка.
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Ризик:
Они су спремни на ризик. То не значи да су несмотрени и
да своје циљеве доводе без потребе у опасност. То значи да су
спремни да иступе из зоне сигурности и пробају нешто ново. То
значи да признају да оно што имају није довољно ако постоји
могућност да имају више.
Језгро:
Они нису усамљени јахачи. Победници знају да су постали
то што јесу захваљујући томе што су се окружили људима који
желе њихову победу. Јасно им је да човек око себе кроз живот
окупља језгро у виду људи са којима може да има здраве односе.
Бирају и везују се за људе који имају таленат, знање,
способности које они немају. Стварање језгра сачињеног од
верних пријатеља и савезника од критичне је важности.
Акција:
Они предузимају смислену, сврсисходну и усмерену
акцију. Евентуални изостанак почетних резултата не улива им
страх јер им је добро познато да свет не дели олако награде. Ако
је један покушај довољан, баш добро. Ако је потребно десет
покушаја, нема везе опет је добро
Приритети.
Одређују приоритете и живе у складу са тим. Не скрећу са
пута и остају сконцентрисани на оно најважније пре него што
пређу на другу ствар.
Управљање собом:
Они свесно и намерно брину о себи. Активно воде рачуна
о свом психофизичком, емоционалном и духовном здрављу.
Вежбање, рекреација и време посвећено породици такође је
предмет концентрације њихове енергије
Свако може да буде звезда и шампион у сопственом
животу. Не дајте да вас завара то што нема камера, рефлектора.
Ако уградите у своју личност кључне елемнте победничке
формуле и ви можете да будете победник.

Више не подносим неуспехе.
Бићу стрпљив и истрајан.
Треба ми само воља и жеља да успем.
Не треба да научим како да постигнем успех, већ како да
избегнем неуспех.
Треба изградити добре навике оне су кључ успеха.
Учинићу своју љубав најачим оружјем, увек ћу трагати за
разлогом да некоме одам признање.
Намеравам да истрајем док не успем, покушаћу, и покушаћу,
Проживећу данашњи дан као да ми је задњи. Јуче и сутра не
постоји, постоји само данашњи дан.
Данас ћу овладати својим емоцијама.
Смехом ћу се обраћати свима.
Ја сам уникат, непоновљиво чудо природе.
Треба само радити, радити и само радити. Сваки рад донесе
резултат кад, тад.
Треба се увек обраћати Богу за помоћ.
Тајна је у избору, имате слободу избора.
Свакога дана урадите више него што сте планирали.
Морате да научите да живите са неуспесима.
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Избор је на вама.

ПОДСЕТНИК

Окружите се члановима своје породице.
У свакој недаћи пронађите семе успеха. Свако зло има своје
добро.
Нека ваша дела говоре за вас.
Испуните овај дан пријатним мислима.
Никад више не потцењујте нити сажаљевајте себе.
Никада не дочекајте јутро без плана за тај дан.
Морате да будете одушевљени са оним што радите.
Морате да научите како да утичете на мисли и деловање других
људи.
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