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Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, 
är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av 
rättsinnehavarna. Förbudet gäller text, bild och form.

Konsultera din läkare vid allvarliga hälsoproblem, boken är 
enbart ett komplement ingen ersättning för sjukvården. 



Hej
Tack för att du har beställt Suggestionspaketet. Ett arbetsma-
terial som kommer att hjälpa dig att uppnå dina mål/drömmar 
och att leva ett liv i mer balans. Paketet innehåller:

1. En arbetsbok med övningar och frågor som jag vill att du 
arbetar med och besvarar. Börja med att läsa genom hela 
boken, från pärm till pärm. Därefter börjar du om och läser 
boken igen samtidigt som du svarar på frågorna. Det krävs att 
du avsätter en del tid då det är stora och viktiga frågor som ska 
besvaras och för att du ska få så stor behållning av materialet 
som möjligt. Min rekommendation är att du avsätter 15 min 
om dagen till självstudier. Läs gärna boken om och om igen 
och arbeta med övningarna. Repetition är nämligen nyckeln 
till framgång.

2. Suggestionsskivan är ett redskap som hjälper dig att uppnå 
dina drömmar. Lyssna på skivan varje dag, helst på morgonen. 
Det tar 30 minuter. Om det av någon anledning inte fungerar i 
ditt liv föreslår jag kvällen. Anledningen till att jag rekommen-
derar morgonen är att vi mår bra av att börja dagen med en 
positiv känsla. Ja, vi vet ju alla hur det känns när man försovit 
sig och hela dagen kommer i otakt. Vi ska sträva efter att vakna 
lugna och harmoniska. Då fortsätter dagen i samma anda och vi 
har flyt i det vi gör och vi mår bra. 
Vi skapar vår framtid med hjälp av våra känslor därför är det ex-
tra viktigt att vi börjar dagen med en bra känsla. (Jag förklarar 
mer kring detta längre fram)

Bestäm dig redan nu för att uppnå ditt mål. För att lyckas måste 
du ta detta på allvar. Lyssna på skivan dagligen under minst tre 
månader, det krävs kontinuerlig repetition för att du ska uppnå 
dina mål. Skulle du köra fast eller undra över något är du väl-
kommen att kontakta mig.
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Liten historia om mig

Jag heter Madeleine Magnusson och driver företaget Success 
Education som erbjuder tjänster inom livsstilscoaching och 
yoga samt håller föreläsningar och seminarier inom temat Tan-
kens Kraft. Min ambition är att hjälpa privatpersoner och fö-
retag att skapa och leva sin dröm. Fokus ligger i att behålla ett 
lugn i allt vi gör. När vi är lugna och harmoniska fattar vi kloka 
beslut och blir inte lika lätt uppjagade över småsaker, vilket i sin 
tur leder till en bättre hälsa. 

Stress är en av de vanligaste orsakerna bakom ohälsa och det är 
svårt att nå framgång när kropp och själ inte är i balans. Success 
Education delger dig konkreta verktyg som du kan använda för 
att komma i balans och nå dina mål. Tekniker som bygger på 
gammal kunskap och som nu forskningen inom kvantfysiken 
befäster. 

Jag är utbildad undersköterska, yogalärare, massör och healer. 
Dessutom har jag studerat media-& kommunikationsveten-
skap, pedagogik, företagsekonomi på högskolan och Success 
Coaching på distans. Bob Proctor och Bill Harris, två av värl-
dens bästa lärare inom Tankens kraft, har varit mina coacher. 
Jag har också studerat och arbetat utomlands i England, Dan-
mark och på Island. 

Jag har gått igenom många tuffa situationer bl a tog jag mig ur 
mitt livs helvete, när jag levde tillsammans med min exmake 
under 10 år av psykisk misshandel, och min självkänsla sjönk i 
botten. En erfarenhet som har gett mig kraften och styrkan att 
aldrig ge upp och att alltid fokusera på mina mål, oavsett. 
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Varför ska vi lära oss att fokusera? 

Vi kan nå våra mål enklare genom att fokuserar på dem. Jag tar 
det från början. Det finns en lag i universum som heter Attrak-
tionslagen och den är absolut. Det innebär att den fungerar 
oavsett om du är medveten om den eller ej, precis som med gra-
vitationslagen. Attraktionslagen fungerar på följande sätt. De 
tankar du tänker, färgar dina känslor. Tankar och känslor står 
i ett direkt samband. Det kan vara svårt att hålla koll på alla 
tankar, vi tänker nämligen mellan 50 000 - 80 000 tankar om 
dagen! Däremot vet vi på ett ungefär hur vi mår, om du mår bra 
eller dåligt. Dina känslor är ditt guidningssystem och hjälper 
dig att hålla koll på vad du tänker. Mår du bra vibrerar du ut en 
positiv känsla och attraherar positiva situationer och mår du 
dåligt vibrerar du negativt och attraherar negativa situationer. 
Vi människor är som magneter. Attraktionslagen innebär att 
lika attraherar lika.

Innan vi går vidare vill jag berätta om sinnet. Många tror att 
sinnet är en del av hjärnan men sinnet är en rörelse och krop-
pen är en manifestation av den rörelsen. Ingen vet var sinnet 
sitter, bara att det finns i och runt omkring oss. Vi har ett med-
vetet sinne som styrs av våra tankar och ett undermedvetet sin-
ne där våra känslor styr. Bilden på nästa sida visar en modell av 
sinnet, som dr Thruman Fleet från San Antonio, Texas skapade 
1934. Vi tänker i bilder och behöver bilder att arbeta med för att 
skapa förståelse. Utan bilder blir vi förvirrade och är vi förvir-
rade inombords så kan jag garantera dig att det finns förvirring 
runt omkring oss.  
De tankar vi tänker och som vi skapar genom olika sinnesin-
tryck som syn, hörsel, känsel, lukt och smak, färgar våra känslor 
och vice versa. Våra tankar och känslor påverkar varandra. Vi 
styrs till 96 % av vårt undermedvetna sinne och våra känslor. 
När vi vibrerar ut känslor, attraherar vi samma situationer som 
den känslan vi själva befinner oss i. Vår kropp är ett resultat av 
vad som pågår i vårt sinne, och till 96 % av vad som pågår i vårt 
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undermedvetna sinne. Ingenting sker i vår fysiska verklighet 
om det inte först har skett på ett inre plan.
Det medvetna sinnets funktion är analytiskt- och rationellt tän-
kande, korttidsminne samt viljestyrka. Medan det undermed-
vetna sinnets funktion är känslor, vanor, paradigm, beskydd 
och permanent minne. 

Från födseln till 5-8 års åldern har vi inget medvetet sinne, en-
bart det undermedvetna. Här formas vi som barn, utav våra 

Programmering 
Vi styrs till 96 % från 
vårt undermedvetna
sinne. Detta är vårt 
PARADIGM

föräldrar, släktingar, skola och media. Vi lär oss vad som är 
rätt och fel. Vi skapar vår självbild och programmering. Det är 
våra vanor och beteenden som bildar vår programmering, vårt 
paradigm. När vi som vuxna vill uppnå ett mål, skapar vi en 
bild av vårt mål med vårt medvetna sinne och våra tankar. För 
att få effekt, behöver vi koppla in vårt undermedvetna och våra 
känslor. Vi behöver skapa en känslomässig bild av vårt mål, en 
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äkta känsla från hjärtat. Känslan vibrerar vi ut och det uppstår 
intuitiva impulser på hur vi ska kunna uppnå vårt mål. Vi börjar 
agera i samklang med vårt mål och når ett resultat. Visst låter 
det enkelt, men vad gör vi när vårt undermedvetna inte accep-
terar vårt mål? 

Som jag nämnde tidigare så styrs vi till 96 % av vårt undermed-
vetna sinne, något vi inte är medvetna om. Vi har vårt mål klart 
och tydligt, vi visualiserar och sänder ut känslan av vårt mål, 
men ingenting händer. Då har vi att göra med en konflikt mel-
lan det medvetna och det undermedvetna sinnet. Exempel: Det 
var en kvinna som aldrig lyckades spara pengar. Så fort hon 
fick pengar gjorde hon sig av med dem. Det visade sig att när 
kvinnan som barn frågade sin mamma: -Mamma kan jag få 
en glass? Svarade mamman: -Jag har inga pengar, du få gå 
till pappa. Under hela sin uppväxt fick hon höra att det är pap-
por som har pengar. Så när kvinnan blev vuxen och fick peng-
ar, var hon tvungen att på ett omedvetet plan göra sig av med 
dem eftersom att “bra kvinnor” inte har några pengar. Notera 
att detta sker på ett omedvetet plan, något som kvinnan i fallet 
alltså inte är medveten om. 

En annan faktor att ta med i beräkningarna är att vårt under-
medvetna står för beskydd, så fort vi går utanför vår trygghets-
zon blir vi otrygga och rädda. Då skickar ditt undermedvetna ut 
impulser till dig som förmedlar att det inte är tryggt att genom-
föra målet och du kommer att förhala saker och sluta agera. 

Det är alltså viktigt att agera trots rädslan för att komma närm-
re ditt mål. Fokusera på att se ditt mål klart och tydligt, då byggs 
det nya nervnätverk i hjärnan, se nästa sida. När du är medveten 
om hur ditt sinne fungerar kan du enklare se fallgroparna. Det 
finns en underbar teknik, som heter EFT, som kan användas 
för att minska själv-sabotage. På min hemsida www.success- 
education.se finns tre filmer om hur EFT-tekniken fungerar. 
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För 10 år sedan gjordes all forskning på kadaver, döda hjärnor. 
Idag kan forskarna studera hjärnan på levande människor, i  
realtid, med hjälp av en utrustning som heter MEG, Magneten-
cefalografi. MEG är en prob med en mottagare som sitter en bit 
från huvudet och registrerar den neurologiska aktiviteten. 
När du tänker en tanke skapas ett energifält, vilket MEG läser 
av. Utrustningen mäter vad som händer då testpersonen tän-
ker tankar som är destruktiva eller positiva. Vad som händer 
när en person rör en kroppsdel? Det forskarna kan konstatera 
är att det skapas nervnätverk i hjärnan. Detta är oerhört vik-
tigt -tro och tillit är inget annat än nervceller som kommer 
tillsammans och skapar nätverk i din hjärna. Din tro och din 
uppfattning om dig själv består av nervnätverk. Upprepar du 
en uppfattning om dig själv tillräckligt länge, skapar du vanor 
som skapar nätverk och du hjälper medvetet till att skapa din 
framtid. Forskarna kan idag konstatera att vi är vad vi tän-
ker. Vi skapar vår framtid genom våra tankar och känslor. Om 
du har ditt mål klart för dig men innerst inne inte tror på din 
egen förmåga, att du kan uppnå det, så kommer du inte heller 
att uppnå ditt mål. 

Kan man med hjälp av den senaste forskningen skapa tro? Ja,  
genom att kontinuerligt använda sig av affirmationer och visua-
lisering tillsammans med känslan kan du bygga upp nya nerv-
nätverk som hjälper dig att skapa ditt mål. 

Repetition under en längre tid är A & O för att nå dina dröm-
mar. Hur lång tid det tar att nå sitt mål beror på hur stort du 
anser det vara. Enligt naturens lagar tar det egentligen inte 
längre tid att skapa något stort, än något litet. Börjar med något 
mindre och testa teorin. 

Forskarna har kommit fram till att vi har ett energifält runt om-
kring oss som vi kommunicerar med. Varje organ har ett eget 
energifält och det är hjärtat som styr. Inom energimedicinen 
finns det ett begrepp som heter energikardiologi. Gregg Bra-
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den, forskare i området menar att hjärtat konstant skickar ut 
ljud, tryckvågor, värme och ljus samt elektriska, magnetiska 
och elektromagnetiska signaler till resten av kroppen. Han sä-
ger också att hjärtat  sänder ut ett magnetfält som är 5 000 
gånger starkare än hjärnan. 
Deborah Rozman, president of Quantum Intech, menar att 
när hjärtat slår jämt och stadigt kallas det regelbundet. Den 
regelbundenheten synkroniserar rytmen i hjärnan och nerv-
systemet. Kroppens organ och körtlar dansar i takt med det re-
gelbundna hjärtat, vilket kallas hjärtkoherens. Ett regelbundet 
hjärta skapar balans och ditt liv börjar bli magiskt, du lever i 
flödet. 

Positiva känslor som kärlek, förståelse, uppskattning och tack-
samhet leder till balans i kropp och sinne. Medan negativa 
känslor som ilska, irritation och rädsla ger upphov till en ore-
gelbunden rytm enligt Rollin McCraty professor på Claremont 
Graduate University. Det är därför viktigt att utgå ifrån hjärta 
när du sätter ditt mål. Följ din passion och gör saker som du 
mår bra av. Vill du veta mer om hur tanken och känslorna på-
verkar ditt liv rekomenderar jag filmen The Living Matrix eller 
What the Bleep do we know. 

Det är viktigt att varje dag avsätta tid till avslappning och medi-
tation. Med ett avslappnat sinne, fattar du klokare beslut, blir 
effektivare i ditt yrkesliv och har enklare att nå framgång. Vi vet 
alla att när vi är stressade, fattar vi sämre beslut. 

David Levy, forskare och professor i Informatik på Universite-
tet i Washington, fann att de som hade tränat meditation kunde 
stanna längre tid vid sina uppgifter och blev mindre distrahe-
rade. De hade också bättre minne och upplevde mindre stress. 

Genom att lyssna på min skiva dagligen kommer du att komma  
in i ett djupavslappnat tillstånd som skapar balans. Musiken på 
skivan är avsedd för ditt hjärtcentra och hjälper dig att skapa 
balans i ditt liv.
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Hur når jag dit jag vill?

6 steg som du bör följa för att nå dina mål. 

1. Ta reda på vart du är
Hur ser din situation ut just nu. Skriv ner dina tillgångar eko-
nomiskt, känslomässigt och intellektuellt. Med känslomässigt 
menar jag ex. dina goda egenskaper, dina styrkor etc. Med intel-
lektuellt menar jag ex. dina kunskaper, din utbildning etc. Lista 
sedan dina brister ex. hur ser din ekonomiska situation ut, dina 
svagheter, vilka kunskaper behöver du för att nå dina mål. 
Se övning s. 12. 

2. Ta reda på vad du vill, ditt mål
Mer om hur du utformar dina mål. Se s. 9 - 12. 

3. Börja agera
Det är bra att visualisera och att tänka positivt men för att nå 
ditt mål måste du även agera och ta första steget, trots att du 
kanske inte riktigt vet hur du ska börja. Sanningen är att de fles-
ta framgångsrika människor inte heller visste exakt vilka steg de 
skulle ta i början men genom att agera får du värdefull informa-
tion som leder dig vidare. 

4. Utvärdera
Utvärdera ditt agerande. Var mitt agerande bra? Kunde jag ha 
gjort något annorlunda? Vad lärde jag mig? Se s. 15.

5. Agera på nytt utifrån din utvärdering
Ta tillvara på det du lärt dig och fortsätt att agera. Det är mycket 
viktigt för att komma vidare. 

6. Utvärdera ditt nya agerande
Utvärdera ofta ditt agerande. Det ger dig löpande värdefull in-
formation. Upprepa steg 3-6 tills dess att du når ditt mål. En 
mycket effektiv arbetsmetod som leder dig mot ditt mål. 
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SMART -Målsättning

Jag brukar utgå från en modell som heter SMART. En modell  
som jag har vidarutvecklat. SMART står för att målet ska vara: 

S -Specifikt: Du behöver veta exakt vad du vill uppnå, för att 
du ska kunna nå ditt mål. Ju mer detaljerat mål desto bättre. 
M -Mätbart: Målet ska vara mätbart, sätt delmål så att du 
hela tiden vet vart du är på väg. 
A -Agera som om nu: Lev och agera som om du redan upp-
nått dina mål.
R -Realistiskt: Utgå från dina förutsättningar.
T -Tidsatt: Sätt ett datum då du vill ha uppnått ditt mål.

Det första steget för hur du når ditt mål 
Bestäm ditt mål. 
Tro på att du kan uppnå det.
Agera varje dag. 
Var förväntansfull och ge aldrig upp!

Det är inte förrän du är redo att ta emot som du kan nå ditt 
mål. Det kan därför vara bra att börja med ett mindre mål. Det 
är viktigt att du (orkar) behålla en positiv känsla till ditt mål. 

Varför sätter vi inte mål?
Det finns många anledningar till varför vi inte sätter upp mål 
och här följer några av de vanligaste orsakerna:
•  Vi inser inte hur viktigt det är att sätta upp mål.
•  Vi är rädda för att misslyckas och att sticka ut från mängden
•  Vi vet inte hur man sätter mål
•  Sätter vi inga mål, behöver vi heller inte stå till svars för våra 
misslyckanden. Kopplas tillbaka till rädslan för misslyckande.
•  En begränsande uppfattning om oss själva utifrån vårt para-
digm. Vi tror inte att de stora målen är för oss -Andra kan men 
inte jag.
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Skriv ner ditt mål

En bra början är att skriva ner vad det är du vill. Om du inte vet 
vad du vill kan du börja med att skriva ner det du inte vill. Vänd 
därefter det negativa påståendet till ett positivt mål. Exempel. 
Jag vill inte leva ett liv med en man som är elak och manipula-
tiv. Byt det till, jag är så glad och tacksam att jag lever tillsam-
mans med en kärleksfull och humoristisk make som älskar mig 
precis så som jag är. 
Skriv alltid ner dina mål i presens. Du kan enbart förändra sa-
ker i nuet. Sätt gärna flera mål, men fokusera på ett mål i taget. 
Börja med det som är viktigast för dig. 

Förslag på olika kategorier av mål
Personliga/karaktärsmål -Vill du utveckla din personlig-
het? Det finns säkert personer som du ser upp till. Skriv ner 
deras positiva egenskaper som en målsättning. Eller studera 
människor runt omkring dig och hitta egenskaper som du skulle 
vilja ha och skriv ner dem i din målbild. 

Hälsomässiga mål -Hur vill du må mentalt, emotionellt och 
fysiskt? Vilken mental förmåga vill du ha? Hur vill du att din 
kropp ska ser ut, din ideal vikt och hälsotillstånd. Vilken mat vill 
du äta? Hur mycket tid vill du lägga på träning? Etc. 

Familjen/vänner -Hur ser en härlig familj ut i dina ögon, vad 
gör de? Engagera hela familjen. Sätt upp ett gemensamt mål 
som att exempelvis åka på skidresa tillsammans nästa jul. Sätt 
upp en lista på kylskåpet För att uppnå vårt mål behöver vi 
först göra följande... och uppmärksamma varandra om att leva 
efter era uppsatta mål. En gemensam målbild gör att ni kommer 
att komma varandra närmare.

Saker du vill lära dig och uppleva -Vill du utveckla din 
potential? Söka en utbildning? Resa utomlands? Lära dig ett 
språk? Hoppa fallskärm? Bli Sveriges främsta musiker? 

10



Ekonomiska/materiella mål -Hur mycket vill du ha i lön? 
Hur mycket pengar vill du ha på ditt sparkonto? Vill du inves-
tera eller bygga om huset? Köpa en bil, båt eller ett hus? 

Gör listan så lång som möjligt. Skriv ner hur du vill leva ditt liv!

Ställ dig följande frågor
Hur skulle en perfekt dag se ut?
Vilken tid skulle du stiga upp?
Hur skulle dina morgonrutiner se ut?
Vad skulle du göra under dagen?
Hur skulle du spendera din tid med familjen?
Vad skulle du sysselsätta dig med?
Hur ser ditt drömhus ut?
Hur är din drömpartner?
Hur ser din drömbil ut? 
Hur mycket pengar har du på banken?

Upptäck din passion
Vad blir du glad över?
Vad skulle du kunna göra dagarna i ändan, även om du inte 
fick betalt för det?
Har du en hobby? Skulle den kunna utvecklas till en  
verksamhet?
Vad tycker du är kul?

Gör bilden av hur du vill leva ditt liv så detaljerad  
som möjligt
Skriv ner din dröm i nutid, börjar med: Jag är så glad och 
tacksam för att jag nu… fortsätt att skriva in din drömbild. Läs 
sen ditt mål/ drömbild högt för dig själv, två gånger om dagen. 
Det första du gör när du vaknar och det sista du gör innan du 
somnar. Vid dessa två tillfällen har du lättare att påverka ditt 
undermedvetna. Eftersom att du då befinner dig i ett halvvaket 
tillstånd. Läs orden tillsammans med känsla. Det är oerhört 
viktigt att få med känslan, du måste känna det!
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Du måste känna det 
Hur skulle det kännas att vara tillfreds? 
Hur skulle det kännas att vara ekonomiskt oberoende? 
Hur skulle det kännas att ha den perfekta hälsan? 
Hur skulle det kännas att göra det du älskar varje dag? 
Hur skulle det kännas att leva ett meningsfullt liv? 
Hur skulle det kännas att ha ett bra självförtroende och en tro 
på sig själv? 
Hur skulle det kännas att ha allt? Ett liv i överflöd på alla plan. 

Övning 
1. Ta fram två papper. Börja med att skriva ner hur situationen 
ser ut just nu. Skriv sedan ner, på ett nytt papper, hur du skulle 
vilja att din situation såg ut. Börja med Jag är så glad och tack-
sam att jag nu... Elda därefter upp det första pappret och skriv 
om det andra pappret varje dag. Gå in i känslan när du skriver 
om din dröm.  
2. Skriv varje dag ner 10 saker som du är tacksam över. Börja 
med Jag är så glad och tacksam...

Studera dig själv 
Skriv ner alla aktiviteter du gör under en dag. Är det aktiviteter 
som tar dig närmare ditt mål eller längre ifrån? Bocka sen av i 
uppnådda mål listan om denna aktivitet leder dig till ditt mål, 
eller kryssa i om det leder dig bort från ditt mål. Exempel: att 
titta på TV leder dig kanske inte närmare ditt mål. Då gäller 
det att prioritera och att byta ut TV-tittandet mot en aktivitet 
som tar dig närmare ditt mål. 
I andra fall kan det innebära att du behöver få mer hjälp hemma 
med ex. städning eller bokföringen. Låt någon annan hjälpa dig, 
eller kom överrens med din familj så att ni hjälps åt. Prioritera, 
prata och gör klart för alla i familjen vad som är viktigt för att 
ni ska må bra. Det handlar om att vara ärlig. Räkna sedan antal 
kryss och bockar, och fundera över om du kan be någon annan 
göra dina kryss (sysslor) eller plocka helt enkelt bort dem. Dvs 
välj det som gynnar dig/er för att du/ni ska nå ditt/era mål. 
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Avsätt tid till att utveckla dina mål
Skriv, varje kväll, ner på en papper vad som är viktigt. Vad 
som behöver göras i morgon för att du ska komma närmare 
ditt mål? Under natten kommer uppgifterna att mogna i ditt 
undermedvetna och hjälpa dig att hitta lösningar på det som 
behöver göras. När du vaknar på morgonen inleder du med 
att göra det som står överst på listan. Fortsätt med punkt 
2 etc tills det är klart. Hoppa inte hit och dit, då får du ing-
et gjort. En sak i taget tills det är klart, sen går du vidare till 
nästa punkt. Ett bra teknik för att verkligen få saker gjorda. 

När jag har ett viktigt projekt som jag jobbar med, avsätter jag 
1,5 timmars pass. Jag ställer en klocka som ringer efter 1,5 tim-
me. Under den tiden tillåter jag mig inte att bli störd. Jag stäng-
er av mobilen, går på toaletten och ser till att jag har vatten. 
Jag förbereder mig alltså för att inte behöva lämna rummet. Sen 
jobbar jag på tills klockan ringer och därefter tar jag en paus. En 
oerhört tidseffektiv teknik. Kom ihåg att varje gång du blir störd 
tar det ca 18 min innan du är tillbaka och är effektiv igen. Även 
om du bara blev avbruten i en halv minut. 

Ställ resursfyllda frågor som hur kan jag...? Det sätter ditt un-
dermedvetna i arbete och du kommer att få svar. Vår hjärna är 
fantastisk och gör det vi ber den om. Så ställ bra frågor! 

Aktiviteter   Uppnådda mål
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Utforma att göra listor 
• Att göra varje dag- en lista i vilken du noterar varje kväll. 
• Att göra varje månad -en lista där du noterar vad du kan 
göra för att nå ditt mål nu och 3 månader framåt. Vad du kan 
göra månad 2, månad 1 och nu. Listan kan göras hur lång som 
helst, 1 år, 5 år, 10 år och så vidare.

Dagens      Månad              Månad       Månad
 datum     1      2       3

Vad kan 
jag göra nu?

Vad kan 
jag göra nu?

Vad kan 
jag göra nu?

Jag är så glad & 
tacksam för att 
jag nått mitt mål

När jag i april 2010 ville börja hålla föredrag om Hur vi kan 
förändra våra liv började jag med att skriva ett manus -trots 
att jag inte hade någon att föreläsa för. Det tog ca 4 veckor inn-
an min chef ringde upp mig och frågade om jag ville hålla ett 
föredrag om motivation och friskvård på ett företag med 25 an-
ställda! Självklart svarade jag -JA!!

När vi börjar agera som om vi redan lever vår dröm, börjar sa-
ker och ting komma till oss! Lev som om din dröm redan existe-
rar och den kommer att komma till dig.



Sätt mål varje månad
Ställ dig följande frågor. Vad fungerar och vad fungerar inte? 
Vad behöver förändras och vad behöver göras bättre? Inget dö-
mande, bara konstatera. 

Tänk på att ett misstag egentligen inte är ett misstag utan en-
bart ett stycke information om att någonting behöver föränd-
ras. Det innebär att något i din plan inte fungerar och att det 
behöver justeras. Det innebär inte, som många tror, att man 
är värdelös och aldrig kommer att nå framgång eller är dömd 
till evigt misslyckande. Det är enbart ett stycke information 
om att något behöver förändras. KOM IHÅG DETTA! Det är 
så viktigt. 

Skriv ner justeringar och förändringar av din plan för att nå 
ditt mål och fortsätta att fokusera på din dröm. Var uthållig 
och ge inte upp. Det är också mycket viktigt att ha rätt mål. 
Har du inte det, kommer du att ge upp vid minsta motstånd. 
Följ din passion och ditt hjärta. Du ska ha kul på vägen. 

Hör gärna av dig till mig om du har några frågor och funde-
ringar. Du vet väl att det ingår en timmes telefoncoaching när 
du köpte boken? Ring eller mejla mig för att beställa en tid. 
Mina uppgifter finner du på baksidan. 

Lycka till!!
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OBS! Här ska cd-skivan fästas



Nå dina mål med hjälp av självsuggestion

Självsuggestion är ett fantastiskt redskap. Suggestion innebär 
att du påverkar ditt undermedvetna med positiva föreställning-
ar om dig själv. Du intalar dig och stärker dig inifrån för att nå 
dina mål. Oavsett hur stort eller litet ditt mål är så är repetition 
nyckeln. Det räcker inte att göra övningarna och lyssna på ski-
van 1 gång. Du behöver göra det varje dag under minst 3 må-
nader, oftast längre. Själv började jag 2009 och har sedan dess 
fortsatt varje dag. Jag har också fått vidareutveckla mina mål, 
efterhand som jag har förverkligat dem.  

Ibland tar det tid att nå sina drömmar, ibland går det snabbt. 
Allt beror på hur din programmering från barndomen ser ut. 
Alltså vilken självbild du har. Kom ihåg att allt är möjligt. Har 
du bara tron, stöd, tillgång till värdefull kunskap och en brin-
nande önskan om att förverkliga ditt mål, -ja då ser framtiden 
mycket ljus ut. 

Jag förändrade mitt liv, från ett fullständigt kaos till ett liv i har-
moni. Jag levde under ca 10 år i manipulation och psykisk miss-
handel och min självkänsla sjönk i botten. Jag tog mig därifrån 
och nu gör jag det jag älskar att göra, nämligen hjälpa andra 
att  förstå och komma åt sin inre kraft. 

Lycka till!!!

Success Education
Tfn: 0730-80 83 83

www.successeducation.se
madeleine@successeducation.se


