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DEN NYE DU
Introduktion

Hvorfor de fleste af de mennesker forbliver utilfredse

Som du ser rundt på dine medmennesker, vil du finde det svært at ignorere det faktum, at meget
få mennesker er glade, opfyldt, og førende målrettet liv. De fleste af dem synes ude af stand til at
klare deres problemer og omstændighederne i dagligdagen. De fleste, afregning for den
gennemsnitlige, er fratrådt sig til ”bare at komme forbi.”
Udmeldelse til middelmådighed er blevet en livsstil. Som et resultat, følelser af utilstrækkelighed
forårsage dem, ganske menneskeligt, at skyde skylden samfundet, mennesker, forhold, og
omgivelserne for deres fiaskoer og skuffelser. Ideen om, at mennesker og ting at styre deres liv er
så grundigt rodfæstet i deres tankegang, at de normalt ikke vil reagere på logiske argumenter, der
viser sig noget andet.
William James, den eminente filosof og psykolog, engang bemærkede, at ”Den største opdagelse i
vores alder har været, at vi, ved at ændre de indre aspekter af vores tænkning, kan ændre de ydre
aspekter af vores liv.” Pakket ind i dette kort erklæring er den dynamiske sandhed, at vi ikke er
ofre, men medskabere i opbygningen af



vores liv og verden omkring os. Eller som en anden salvie udtrykker det: ”Vi er ikke, hvad vi tror,



vi er, men hvad vi mener, vi er!”
Fårene sindstilstand

En lektion, der har taget os alt for lang tid at lære, er, at det modsatte af tapperhed er ikke fejhed,
men overensstemmelsen. Du har måske brugt værdifulde, uerstattelige år på at forsøge at passe
ind i parade kun at lære, for sent, at du aldrig vil passe det.
Hvad gør os følge hinanden som får? Det er fordi, vi forsøger at være i overensstemmelse med
flertallet.
Det er tid til at bryde ud af denne får sindstilstand og stoppe straffe os, fordi vi er forskellige fra
vores familie, venner eller nogen anden for den sags skyld. En stor del af vores lidelse kan
elimineres, hvis vi nægter at lade vores liv blive skæmmet af conformity.To tror,




at vores liv er styret på nogen måde af en anden person, gruppe eller samfundet pålægger en
tilstand af mental slaveri som gør os til en fange af vores egen dekret.

Vore tanker bliver blueprint, som tiltrække fra vores underbevidsthed alle de elementer, som går
ind i opfyldelsen af



vores koncepter, uanset om de er positive eller negative. Det, vi har i vores liv lige nu, er den ydre
manifestation af, hvad der er foregået i vores sind. Vi har bogstaveligt tiltrukket alt, hvad der er
kommet ind i vores liv, godt eller dårligt, glad eller trist, succes eller fiasko. Dette omfatter alle
facetter af vores erfaring herunder erhvervslivet, ægteskab, helbred eller personlige anliggender.
Tænk over det! Dine omgivelser, dine omgivelser, din verden alle udadtil billede hvad du synes om
indadtil. Ved at opdage, hvorfor du er som du er, du også finde nøglen til at blive, hvad du ønsker
at være.
Prøv at ændre dig selv

Shakespeare sagde: ”Vi ved, hvad vi er, men ikke hvad vi kan være.”
Betyder det beskrive dig? Har du koncentrere dig om dine begrænsninger, dine fejl, din famle
måde at gøre tingene, sjældent stopper til at tænke på, hvad du kan være? Problemet er, at du har
været konditioneret siden barndommen af



falske begreber, værdier og overbevisninger, der har forhindret dig i at indse, hvor virkelig dygtig
og unik du er.
I kraft af din rolle som medskaber af dit liv, har du mulighed for at ændre nogen af



dens aspekter. Hver stor lærer er kommet til den samme konklusion:
du kan ikke se til nogen uden selv at løse dine problemer. Som Mesterlæreren mindede os så tit,
”The Himmeriget er inden.” Det er ikke i et fjernt land, og det er ikke op i himlen. Buddha kom til
den samme erkendelse, da han sagde: ”Bliv en lampe til dine egne fødder og ikke søger uden for
dig selv.” Selvhelbredende kræfter er inden for. Sundhed, lykke, overflod og fred i sindet er
naturlige tilstande af væren, når du bryde bånd negativ tænkning.
Medmindre du opfatter dit eget sande værd som en person, kan du ikke komme tæt på at opnå
total selvtillid. Kun i den grad, at du virkelig kan anerkende din egen unikke betydning vil du være i
stand til at frigøre dig selv fra selvpålagte begrænsninger.
Ja, jeg sagde selvpålagte! Vores forældre, vores familie, vores chef eller samfundet ikke gøre det
for os. Vi gør det for os selv ved at tillade andre at styre vores liv.
Medmindre du slippe af med din skyldfølelse og ophøre selvglad dig selv for dine forestillet
mangler, vil du være en af




dem, der fortsætter den frugtesløse kamp for at opnå total selvtillid og personlig frihed. For at
være virkelig fri, medfølende, varm og kærlig, skal du først starte med at forstå og elske dig selv.
Du har fået at vide at, ”Elsk din næste som dig selv”, men indtil du har en fuld forståelse af, hvem
og hvad du er, det defrauds både dig og din nabo!

Du er de første én andre kommer efter

En af de vigtigste forudsætninger for forandring og en selvsikker personlighed er først til at
tilfredsstille dine egne behov. På overfladen kan det synes egoistisk, men lad os minde os selv om,
at kun når vi har gjort vores bedste for at få mest ud af os selv, kan vi være størst service til vores
familier, venner, kolleger, samfund mv
Mange mennesker bruger filosofien om at tjene andre først som en flugt fra at tage ansvar for at
ændre deres eget liv. De siger, at deres mand eller kone skal komme først; deres kæreste eller
veninde; deres kirke, familie eller hele verden skal komme først. Dette er intet andet end
selvbedrag. Et eksempel på denne form for adfærd er den person, der begraver sig sacrificially i et
prisværdigt projekt med missionær iver, når det i sandhed, kan han ikke stå og fjerne sine egne
problemer.

Du kan ikke ændre verden, men du kan ændre dig selv. Den eneste måde det menneskelige
situation vil forbedre er for den enkelte til at tage ansvaret for hans eller hendes liv. Tiden er
kommet for dig at stoppe alt andet og giver total prioritet til dine behov først. Dette er den eneste
måde, du nogensinde vil være gratis. Fysisk slaveri er en strafbar forbrydelse, men langt værre, er
mentalt slaveri for straf er, som Descartes udtrykte det så godt, ”Et liv i stille desperation.”
Det er din tid til at tage ud

Du er ved at starte på et eventyr, der vil belønne dig for resten af



dit liv. Du kommer til at lære nye måder at bryde bånd begrænsning, at har holdt dig tilbage.
Hvis du befinder dig i en situation, hvor du synes at gå ingen steder, føle sig utilstrækkelig og ude
af stand til at se livet i øjnene med entusiasme og selvtillid, denne bog er for dig. Hvis du er
væmmes med middelmådighed, skuffet over tidligere resultater og ikke nøjes med at bare glider
gennem livet, tilbyde disse sider, du et alternativ. Hvis du vil tillade dig selv at være åben og
modtagelig for nye koncepter, værdier og overbevisninger, vil du opdage, hvorfor du bør og
hvordan du systematisk kan reorganisere dine tankeprocesser at vække DEN NYE DIG.
Når du mestrer disse principper, vil du have mere lykke, mere kærlighed, mere frihed, flere penge
og mere selvtillid, end du nogensinde troede muligt. Intet er mere givende i livet end at frigive dit
ubegrænsede potentiale og lede en kreativ, målrettet liv. Det gør ingen forskel, hvem du er, hvad
du gør eller hvad din livssituation er, kan du opnå total selvtillid. Og tilgangen er ikke nær så svært
som du måske tror!
Dage kan gøre en differnce

Lad os smutte backstage for et øjeblik og stjæle et glimt på en enkel, men meget effektiv læring
teknik. Det hedder -dag vane.

Det er blevet fastslået, at det tager cirka enogtyve dage at bryde en gammel, destruktiv vane eller
danne en ny, positiv vane. Det vil tage dig mindst at lange for fuldt ud at absorbere materialet i
denne bog. Tag ikke fejl. Du vil forstå det med det samme, men intellektuel forståelse alene er ikke
nok til at foretage de nødvendige ændringer. Den virkelige spændingen kommer, når omsider du
kender den.
Du skal gå fra indledende forståelse til at kende. For at vide noget, må det blive fra hinanden af



din tankegang, følelse, handlinger og reaktioner. Og det tager tid. Så du skal ikke begå den fejl at
bare at læse bogen en gang og sagde: ”Jeg ved det!” Du vil ikke ”kender det”, indtil det er blevet
absorberet i din bevidsthed og bliver en ny vane mønster.
Læg alt til side for en stund og anvende din fulde koncentration til, hvad du læser. De timer
tilbragt i at ændre dine negative, selvdestruktiv vanemønstre til positive, konstruktive dem vil være
en lille investering i forhold til frugterne af en levetid på realisering og frihed.
Hvis tider taler jeg kraftigt det er at skære igennem de tunge lag af mental modstand og nå et
sted i dig, hvor du allerede ”kender”. Hvor sandheden er anerkendt og hørt. Når dette sker, vil der
være en følelse af øget aliveness som *

The self confidence is one of the biggest powers in attaining success in any field of life.This book
has been designed for those who are always struggling hard but cannot get to their objectives of
life due to one reason or the other.This book gives them a new hope, strength and fulfils them
with new energy and unlocks new horizons of life. Read the book thoroughly and enjoy a
confident life, full of energy to defeat all the difficulties and troubles that you may encounter in
your life ahead. The book provides you the natural way by easy to follow instructions and secrets
to achieve self confidence, which is an ultimate necessity for your successful life.
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