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KEZDD A NAPOD A SZÁRNYALÓBB ÉLET ÚTJÁN

Akár tisztában vagy vele, akár nem, de egész 
napodat a reggeli szokásaid határozzák meg.

A világ minden egyes emberének vannak reggeli 
szokásaik, azonban csak néhányuknak van egy 
olyan, ami a siker irányába tolná őket. 

Képzeld el, hogy az elméd egy hadihajó. Ha nincs 
kapitánya, aki navigálja, és a megfelelő irányba 
kormányozza, egészen biztosan egy elhagyatott 
sziget lesz a vége. Ugyanígy, ha hagyjuk, hogy az agyunk úgy gondolkodjon, ahogy ő 
akar, és hagyjuk, hogy arra fókuszáljon, amire akar, eleve kudarcra vagyunk ítélve!

Ez a rövid útmutató egy kulcs az én reggeli szokásaimhoz, így te is meg tudod tervezni 
a sajátodat.

Nem kell pontosan lemásolnod az én szokásaimat. Ez az, ami NEKEM 
működik. Találd meg, ami NEKED működőképes és tartsd be azt!

Ez csak egy keret, amit felhasználhatsz, és a sikered irányába állíthatod 
magad minden egyes reggel. Szóval, készen állsz?

Bevallom neked, hogy egy új reggeli szokást kialakítani iszonyú NEHÉZ DOLOG.  
Nem lesz egy habostorta felkelni és csinálni valami egészen más dolgot, mint az addig 
megszokottak. De MEGÉRI! Og Mandino szerint a természet egyik törvényszerűsége, 
hogy csak egy szokás tud felülírni egy másik szokást.

Akkor hát kövesd ezeket az alapelveket, így elkezdheted a szabadabb élet irányába 
mutató szokást!
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AZ ÉN REGGELI SIKER-SZOKÁSAIM

1. LÉPÉS
Jellemzően koránkelő vagyok. Szeretek felkelni 6-6.15 
között. Ezzel másfél órát nyerek, mielőtt a feleségem és 
a gyermekeim felkelnének. Ez lehetőséget ad nekem, 
hogy kihasználjam a csendes ház előnyeit és biztosít 
egy kis termékeny „én” időt.

2. LÉPÉS
Közvetlenül ébredéskor, mielőtt kikelnék az 
ágyból, imádkozom, így lelkileg magasabb 
szintre kerülök. 

A Harvard Medical School kutatói kimutatták, 
hogy az imádság serkenti testünk ellazulásra 
való készségét. Ilyenkor a test anyagcseréje 
lelassul, a szív lassabban dobog, a vérnyomás csökken, a légzés nyugodtabb 
és egyenletesebb. Úgyhogy aggodalmaskodás helyett kezdd a napod 
relaxálással!

Amennyiben nincs valamilyen vallási elkötelezettséged, akkor csak meditálj 
csendben, vagy ismételd el néhányszor a kedvenc mantrádat.

3. LÉPÉS
Ahogy kelek ki az ágyból, elkezdek tudatosan arra 
koncentrálni, hogy hálát adjak mindenért, amim van.  
A boldogság egyik kulcsa a hála érzése.
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4. LÉPÉS
Aztán megyek és megiszom legalább 2,5-3 dl 
vizet, hogy hidratáljam a testemet. Imádok a 
vizembe keverni valami „szuper-zöld” port, hiszen 
ez nagyszerű energiaforrás. (Az Amazing Grass-nak 
remek termékei vannak) Ha igazi lendületet akarsz, 
keverj a zöld vizedbe cukormentes, sport előtti port. 
(Ez felváltja a kávét és egészségesebb is)

Testünk több, mint 60%-a víz… úgyhogy rendkívül fontos, hogy hidratáltak 
legyünk! Szervezetünk megbüntet minket, ha kiszárítjuk. 

A kiszáradás oka lehet a fejfájásnak, a szédülésnek, az általános gyengeség 
érzésének, az összpontosítási problémáknak, és még számtalan kellemetlen 
hatásnak. 

Másik oldalról pedig a hidratáltság lelkesen tart, egészségesebb vagy, és 
átsegíti a testedet minden akadályon.

5. LÉPÉS
Miután megittam a vizet, elkezdem fizikailag 
is használni a testemet. Vagy rápattanok 
a futópadra, vagy sétálok kb. 30 percet, 
miközben személyiségfejlesztő anyagot 
hallgatok. 

Ezzel ismét összhangba hozom az elme-test 
kapcsolatomat, és így nagyszerűen érzem 
magam!
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6. LÉPÉS
Elolvasom, ellenőrzöm és gondolkodom a 
negyedéves és éves céljaimról, amit beírtam a 
jegyzetfüzetembe. 

Mindezt azért teszem, hogy a céljaim egyértel-
műen az elmém előtt lebegjenek. Rengetegen 
csak sodródnak az élettel, és soha nem olyan 
dolgokat ismételgetnek, amik igazából számítanak a céljaik eléréséhez.

De amikor a céljaidra összpontosítasz, akkor folyamatosan a tudatosság 
állapotában vagy azon a területen, ami segít, hogy el is érd azt!

7. LÉPÉS
A család 8 körül kezd ébredezni. És mire ők 
felkelnek, én már mentálisan és fizikailag is a 
csúcson vagyok, úgyhogy a lehető legjobb férj 
és édesapa vagyok. (Megjegyzés: ha a csalá-
dod korábban kel, akkor nagy valószínűséggel 
neked is korábban kell megtenned ezt)

És ekkor élvezhetem a közös reggelit a családommal (ami mindig a kedvenc 
része a napomnak).

Mindezek után megyek és edzem egyet. A reggeli sétámat nem számítom 
edzésnek. Edzőterembe megyek, és vért izzasztó edzésbe kezdek.

….felkeléskor nem nyúlok azonnal a telefonomért
… nem ellenőrzöm le az e-mailjeimet és a Facebookomat a napom egy későbbi idő-
pontjáig (hányszor fordult már át ÓRÁKRA az a néhány perc, amit a levelezéssel vagy a 
facebookozással töltünk)
… nem kapcsolom „reaktív” üzemmódba magam. Kezdeményező vagyok mindenben, 
amiben érintett vagyok.
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Új reggeli szokásaid leírásához használd az üres részt alul. 
A kulcs: ne próbáld mindet egyszerre megvalósítani.

Ahogy a híres író és katona, Creighton Abrams mondja:  
„A legjobb módja egy elefánt elfogyasztásának, hogy 
egyszerre csak egyet harapsz.” Még akkor is az egekbe fog 
szállni így a teljesítményed, ha hetente, vagy akár havonta 
csak egy elgondolást valósítasz meg!

„Az én új reggeli szokásaim a következők:

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

4. ....................................................................................................................................

5. ....................................................................................................................................

RAJTAD A SOR
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Jefferson Santos Texasban, Richardsonban nevelkedett, 
a Texas Christian Egyetem hallgatója és a Naval Academy 
csapatának labdarúgója volt. Jefferson is, több más 
otthonról végezhető üzlet tulajdonosához hasonlóan 
elhatározta, hogy a saját karrierjéért csak saját maga 
vállalhat felelősséget.

Azonban 20 éves korában 1.100$ mínuszban volt a 
bankszámlája, 70.000$ tartozása volt, és rájött, hogy 
muszáj változtatnia. Tanácsok elfogadásával, személyes 
fejlődésével és elkötelezettségével sikerült az álmát 
valósággá alakítania. 

Jefferson ma már Dollár multimilliomos, több, mint 150.000 főből álló értékesítői csapata 
van 30 országban, és ez napról napra növekszik. Az utóbbi 48 hónapban feleségével 
együtt 75 vakáción vettek részt, és szándékuk, hogy másnak is segítsenek elérni ezt a 
csodálatos életstílust!

El tudod képzelni, milyen fantasztikus is lenne szabadon utazgatni a világban, amerre 
csak szeretnél, eközben pénzt is keresni? Az otthonról végezhető üzlet tulajdonosának 
sikerétől csak EGYETLEN döntés választ el.

JEFFERSON SANTOSRÓL


