


Ako svake nedelje
uradiš nešto što do tada nikada nisi,

shvatiš da u životu možeš sve.



ODREDI JASNO
ŠTA ŽELIŠ...
Život prirodno ide napred.
Zato je prirodno i da ti napreduješ.
To ne moraju uvek biti
veliki koraci i velika postignuća.
Ići napred znači birati da neguješ svoje vrednosti i
prevazilaziš slabosti, umesto da stagniraš i
stalno se vraćaš na prošla iskustva.

A ako želiš da ideš napred,
onda je važno da imaš ideju gde želiš da budeš.
Ne u pogledu cilja koji želiš da dostigneš,
već u pogledu ideje koja te vodi napred.
To je tvoja namera.

Jasnom namerom direktnije usmeravaš
svoju energiju i
lakše postavljaš preteće prioritete.



Osvešćivanje vrednosti i vrlina ti je pomoglo da
osvestiš kakva osoba želiš da OSTANEŠ.
A osvešćivanje slabosti ti je pomoglo da osvestiš
kakva osoba želiš da POSTANEŠ.

Sada u nekoliko rečenica opiši sebe, sa svim
vrlina koje želiš da čuvaš i neguješ i onim
vrlinama koje u sebi i oko sebe želiš da izgradiš.

Uradi to sa potpunom iskrenošću prema sebi.
Spontano i bez mnogo posebnog promišljanja.
Ti dobro znaš kakva osoba želiš da budeš, kako
želiš da se osećaš, kakve vrednosti da neguješ,
čemu da se posvetiš.

Napiši svoju priču o sebi, na način na koji
tebi to prija, stilom koji tebi odgovora.





U odnosu na to kakva osoba želiš da postaneš u
narednom periodu, koje vrline u sebi i oko sebe
želiš da podržiš - definiši svoj prvi prioritet.
ŠTA JE TO ŠTO ZAISTA ŽELIŠ U OVOM TRENUTKU?

Zašto to zaista želiš?
Koju će to stvarnu promenu doneti u tvom životu?

Formuliši sada finalno i što preciznije
SVOJU JASNU NAMERU.



Svakog jutra kada sebi izgovoriš rečenicu
kojom se podsećaš na svoje vrline, sada dodaj i
svoju novu nameru.
Ovde upiši, kao podsetnik, tih par rečenica
koje ćeš svakog jutra izgovoriti u sebi,
odmah nakon što otvoriš oči.

Kada osetiš da ti, povremeno, nije fokus na svojoj
nameri, u sebi je nekoliko puta samo ponovi.
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