
 
 
 

 
 

 ,המקום שבו אתה נמצא הוא תוצאה של מי שהיית"
 ."אבל המקום שאליו אתה הולך תלוי במי שאתה בוחר להיות

  
 ,עשה כל יום צעדים נועזים לעבר חלומותיך"

 ."ושום דבר לא יוכל לעצור בעדך, סרב לעצור
 

 .יוצר את החיים של חלומותיך בעודךאהוב את החיים שיש לך "
 ."אל תחשוב שעליך לחכות לאחרון כדי להתחיל לעשות את הראשון

 
 .ותר על הצורך להיות מושלם למען ההזדמנות להיות אותנטי"

 ."אז גם אחרים יאהבו את מי שאתה. אהב את מי שאתה. יה מי שאתהה
 

 ,דע שהמקום שבו אתה נמצא עכשיו בחייך הוא זמני"
 .המקום שבו אתה אמור להיותובדיוק 

 הגעת לרגע הזה כדי ללמוד מה שעליך ללמוד
 על מנת להיות האדם שעליך להיות 

 ."את החיים שתמיד רציתכדי ליצור 
 

  –כשהחיים קשים ומאתגרים  במיוחד –אפילו כשהחיים קשים או מאתגרים "
 לגדול , ההווה הוא תמיד הזדמנות ללמוד

 ."פעם קודם לכן-שהיית אי מכפיולהיות טוב יותר 
 

 הצלחה של עושר ושל , אושרשל , ראוי ומסוגל לרמות יוצאות מגדר הרגיל של בריאותאתה "
 ותנקוט את הצעדים, דע את זה בלבך, האמן בזה. לא פחות מכל אדם אחר עלי אדמות

 על מנת להתחיל ליצור את החיים היוצאים מגדר הרגילהיום הדרושים 
 ."שמגיע לך לחיות

 
 ,יה אסיר תודה על כל מה שיש לךה"

 ,קבל כל מה שאין לך
 ."וצור באופן פעיל כל מה שאתה רוצה

 
 הרגע שבו אתה מקבל אחריות לכל דבר בחייך"

 הוא בדיוק הרגע שבו אתה מתחבר לכוח לשנות 
 ."או ליצור כל דבר בחייך

 
 ,הפוך את היום הזה ליום הטוב ביותר של חייך"

 ."טובה לא לעשות את זהכי פשוט אין סיבה 
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