
 



 
 
 

 

 “Whatever the mind can conceive 

and believe, it can achieve.” 
[ Vad än sinnet kan föreställa sig, och tro på, kan det 
uppnå. ] 

Napoleon Hill 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 sätt att få saker att hända och vända 

 

 
 



 

1 
Använd ditt omdöme när du väljer 
vem du umgås med. 
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2 
Var inte alltför imponerad av 

andra människor och låt inte 

någon få dig att tro att du har 

mindre chans att lyckas än någon 

annan.                          

 



 

 

3 
Se till det bästa hos människor. 
Låt dig inte sugas in i en annan 
persons mörker. 
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4 
Andra människors godkännande 

är inte nödvändigt.  

Var inte alltför imponerad av vad 
de tycker om dig. De är inte du.  

Dina intressen, dina talanger, din 
specifika omgivning och dina 
resurser är unika för dig. Andra 
människor kan inte veta vad som 
är den bästa vägen för dig. 

 



 

5 
Förvänta dig framgång på ett 

lättsamt sätt,  

inte som en desperat flykt från 
dina nuvarande omständigheter.  

Skapa den och var villig att ta 
emot den.        
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6 
 Bekräfta och ta emot, utan 

protest eller motstånd, de där 

negativa känslorna som ibland 

uppstår.  

Låt känslorna komma, gör inte 
motstånd, låt dem flyta genom dig 
så kommer de att flyta bort. 

 



 

Detta är en del av tekniken "lär dig 
att släppa taget" som också kan 
fungera när det gäller jobbiga 
upplevelser – håll inte fast vid dem 
– eller personer som är inblandade 
i dem - med ditt hat, din sorg, din 
rädsla. Dessa saker gör dem bara 
starkare. Försök att släppa dem 
och fokusera på – och visualisera - 
ljusare saker.  

Om du t.ex har en person som gör 
dig arg, rädd eller bara irriterad, så 
kan du försöka att medvetet hitta 
något hos den personen som du 
kan beundra eller uppskatta, så 
kommer du att finna att den 
negativa påverkan minskar. 
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7 
Har du svårt att bestämma dig för 

ett syfte, ett jobb, ett livsprojekt 

eller dylikt som verkligen triggar 

din motivation?  

Stunder av lycka och 
tillfredsställelse ger dig en ledtråd 
till vem du egentligen är! Titta på 
vad som verkligen gjort dig lycklig 
eller riktigt tillfredsställd och 
använd det för att bestämma och 
skapa dina mål, aktiviteter, 
relationer och miljöer.             

 



 

 

8 
Igen: Använd klokhet när du 

väljer med vem du umgås. 

Vilka människor gör dig optimistisk 
och får dig att må bra och vilka 
människor gör att du tvivlar på dig 
själv och dina ambitioner? Om du 
medvetet börjar att söka framgång 
eller lycka och gör framsteg i den 
riktningen så kommer det ganska 
säkert att visa sig att alla inte står 
och hejar på. De kanske kräver din 
vänskap, men titta efter om det är 
en vänskap som är ömsesidigt 
gynnsam.  
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9 
“What doesn´t kill you makes you 

stronger.” Eller, “Vi får inte alltid 

det vi vill ha, men vi får det vi 

behöver.” 

Att vi utsätts för problem och 
utmaningar är inte alltid ett tecken 
på att “något är fel”.  

Ett “liv utan problem” kanske låter 
lockande, men det innebär total 
uttråkning och monotoni. Vi 
människor älskar äventyr och 
utmaningar. Att få känna att vi 
lever och att vi måste anstränga 
oss för att överleva. Men vi strävar 
ofta efter att underhållas 



 

kombinerat med ett “bekvämt liv 
utan problem”.  

Det har påståtts att livet ger oss 
utmaningar för att vi skall lära oss 
saker och för att vi skall utvecklas 
och bli starkare som människor. 
Vem hade du varit om du inte gått 
igenom en del av de saker som 
hänt dig i ditt liv? Det som hände 
dig fick dig att hitta dig själv. Det 
definierade dig. Ofta sker våra 
största personliga utvecklingssteg 
när vi plötsligt får oönskade 
problem och situationer i knät och 
vi bestämmer oss för att vara den 
person som vi behöver vara för att 
klara av det hela.  
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10 
Klanka inte ned på dig själv 

angående, eller ha ständig 

uppmärksamhet på, saker och 

ting som INTE är som du VILL att 

de skall vara.  

Lägg i stället uppmärksamhet på 
hur du VILL  att de skall vara, och 
korrigera de dåliga sakerna i livet 
bit för bit, och se med positiv 
förväntan och iver fram mot att 
ditt mål, ditt ideal, dina 
ambitioner, blir förverkligade.  



 

Försök känna redan nu den 
tacksamhet och den positiva 
känsla som väntar när din önskade 
verklighet förverkligats.  
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11 
Påminn dig själv varje dag om de 

saker i ditt liv du kan vara 

tacksam för.  

 

 

                                                                                                                              

                                                       



 

                                        
12 

 Ditt sätt att leva är inte mindre 

värt bara för att alla andra inte 

håller med om det.  

Ägna dig inte åt ett “Är detta ok?” 
eller “Tycker du sämre om mig om 

jag gör det?” typ av liv.  
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13 
Du kommer att ha den största 

framgången med de saker som du 

VERKLIGEN vill göra.  

Om du gör saker bara för att 
någon annan vill att du skall göra 
det, så kommer inte heller DE att 
gynnas av dina gärningar, i det 
långa loppet, för ditt hjärta är inte 
med i det och du gör det motvilligt 
och kanske med låg kvalitet och 
låg kvantitet. I värsta fall kommer 
du köra slut på dig själv och då är 
du inte till någon nytta varken för 
dig själv eller de du gjort det för. 

Saker som är värda att kämpa för 



 

kommer att bjuda på besvikelser 
och motgångar längs vägen, och 
om du inte är passionerad 
angående att uppnå din ambition 
så kommer du inte ha tillräckligt 
med “energikapital” för att orka 
med motgångarna hela vägen till 
ditt mål. 
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14 
Föreställ dig hur ditt ideala liv 

skulle se ut.  

Vad skulle det inkludera? Hur 
skulle du känna dig om det var 
verklighet? 

Glöm för ögonblicket tankar om 
pengabrist, brist på utbildning 
eller brist på andra resurser, och 
bara fantisera, som om allt är 
möjligt.  

Och håll den drömmen levande. 



 

 

 

15 
Häng inte upp dig för mycket på 

HUR du skall nå ditt mål.  

Och sätt inte upp en tidpunkt där 
du MÅSTE ha nått målet och där 
du tänker att det vore KATASTROF 
om du misslyckas, för det skapar 
ett negativt fokus som förverkligar 
det negativa i stället för det 
konstruktiva och positiva.  

Lita på att du kommer att nå ditt 
mål, och håll igång den känslan 
och denna förväntan varje dag, så 
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kommer saker liksom att falla på 
plats, eller de kommer till dig som 
smarta idéer eller positiva 
omständigheter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 
Rensa ditt skrivbord regelbundet. 
Bildligt och bokstavligt talat. 

Detta inkluderar att gå igenom 
dator och mobil och svara på det 
där mailet eller göra klart det där 
lilla projektet, eller åtminstone 
sätta upp en lista på saker som 
behöver göras.  

Saker som lämnats ogjorda, och 
saker som lämnats osagda men 
som man själv tycker man borde ta 
upp med någon – sådant växer och 
byggs upp tills det känns svårt att 
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vara kreativ eller komma igång 
med ens de enklaste saker. Plocka 
ut EN sak och verkligen 
FULLBORDA den saken, och lägg 
märke till att det nu känns lättare 
att få gjort saker och ting.  

 



 

 

17 
Du är tolkaren av allt som händer 

runt dig.  

Du skapar åsikter om allt som 
händer dig. Inget “betyder” 
någonting i sig själv. Det är du som 
får det att betyda saker. 
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18 
Lägg inte skulden på andra. 

 

Att lägga skulden på krafter 
utanför dig själv (folk och 
omständigheter) när du 
misslyckats med något gör dig till 
måltavla för dessa krafter i 



 

framtiden. Det är rätt logiskt om 
man tänker efter.  
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19 
Ett problem kan vara din vän. 

Du kan “slippa problem” genom 
att fly eller undvika dem, men det 
kommer att krympa dig, och nästa 
gång som du står inför ett liknande 
problem så kommer det att 
kännas större än någonsin. 

Om du löser ett problem genom 
att verkligen möta det, ansikte 
mot ansikte så kommer du upp på 
en högre nivå – och liknande 
problem kanske ALDRIG dyker upp 
igen, för du är inte rädd för dem. 
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20 
Goda råd är inte alltid samma sak 

som en lösning. 

 

Se till att de råd eller den hjälp du 
erbjuder till en annan person är 
anpassade så att den personen har 
en chans att uppleva det som en 



 

LÖSNING, vilket kräver att du 
möter personen där personen är. 

Men bestäm dig för när det är nog, 
om de vägrar hjälpa sig själva. Kräv 
inte mer av dig själv än vad som är 
rimligt. 

 

 

 

 

 

 



33 sätt att få saker att hända och vända 

 

21 
En persons liv är i allmänhet 

ett resultat av vad den 

personen förväntar sig.  

Hopp om förbättrad situation 
och en villighet att uppleva det 
är i det långa loppet 
nödvändigt för att 
förbättringar skall ske.  

 

 

 

 



 

22 
Du kan inte köpa allt som andra 

säger eller gör, men var inte 

heller för kritisk mot dem.  

Du har inte vandrat i deras skor. 
De lever kanske i en omgivning 
som är helt olik din. 

Hur skulle du ha sett på saker och 
ting om du hade levt DERAS liv och 
om du varit där de är eller där de 
har varit?  
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23 
Många människor lever under 

omständigheter och med 

“vänner” som gör det väldigt 

svårt för dem att känna hopp om 

förändring och förbättring. De har 
kanske behandlats illa av sina 
föräldrar, lärare och andra 
människor, tills de kom till en 
punkt där deras syn på livet är 
väldigt mörk.  



 

 

Men - en enskild människa KAN nå 
dem och ge dem hopp och styrka, 
om de inte kritiseras och döms och 
om du kan nå deras inre jag. 
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24 
Sann hjälp innebär att man gör 

andra människor i stånd att själva 

fatta beslut och skapa sin egen 

livsväg. Ha inte baktankar med din 
hjälp, så att du blir besviken ifall 
den du försökt hjälpa inte gör de 
val som DU tycker de borde göra. 

 

 

 

 

 

 



 

25 
Problem kan växa eller krympa 

utan att något annat förändrats 

än ditt sätt att se på dem. 

När man är introvert av den ena 
eller andra anledningen, och man 
har en allmänt pessimistisk syn på 
saker och ting, så är det troligt att 
man överdriver storleken hos 
problem samtidigt som man 
underskattar sin egen storlek.  

Gör vad som krävs för att bli 
extrovertert – ta en promenad 
eller gå till gymmet, städa ditt hem 
eller gör något som får dig att må 
bra, och ta SEDAN tag i problemet 
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– om det nu över huvud taget 
upplevs som ett problem längre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
Håll dina händer på plogen tills 

hela fåran är plogad – alltså, tills 

målet är nått, tills projektet är 

klart.  

Luta dig inte tillbaks när det börjat 
gå bra, för det går bra på grund av 
dig och din närvaro, din 
kreativitet, ditt 
arbete.
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27 
De riktigt stora förändringarna 

sker inte genom att man läser en 

bok, ser en film eller går på en 

workshop någon enstaka gång.  

Man måste hålla sig skarp och 
återställa den rätta attityden och 
övertygelsen på en daglig basis. 

Motkrafterna mot din klättring 
uppåt kommer från saker inom 
och utanför dig, och ett 
kontinuerligt återställande av 
attityd och styrka och energi är 
nödvändigt. Börja och sluta varje 
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dag med en gnutta motiverande 
och inspirerande litteratur eller 
videos. Detta bestämmer andan 
och känslan för din dag, och natt.  

Rekommenderad läsning: 

På engelska 

The Magic of Thinking Big, av David J. 
Schwartz 

Unlimited Power, av Anthony Robbins 

See You at the Top: 25th Anniversary 
Edition, av Zig Ziglar 

Ask and It Is Given: Learning to Manifest 

Your Desires, av Esther and Jerry Hicks 

The Secret, av Rhonda Byrne 

Psycho-Cybernetics, A New Way to Get 

More Living Out of Life, av Maxwell Maltz 

The Law of Success In Sixteen Lessons, av 



 

Napoleon Hill 

Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach 

Their Kids About Money - That the Poor and 

the Middle Class Do Not! av Robert T. 
Kiyosaki and Sharon L. Lechter 

A New Earth: Awakening to Your Life's 

Purpose, av Eckhart Tolle 

 

På svenska 

Din gränslösa styrka, av Anthony Robins. 

Be så skall du få: Lär dig att förverkliga dina 

drömmar, av Esther & jerry Hicks. 

Hemligheten, av Rhonda Byrnes. 

Rich dad, poor dad. Vägen till ekonomisk 

framgång, av Robert T. Kiyosaki 

En ny jord: Ditt inre syfte, av Eckhart Tolle 
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Min personliga snabbrecension av 
ovanstående svensköversatta böcker: 

Anthony Robbins –  

Motivation/Beslut/Action/framgång.  

Be så skall du få, och Hemligheten – Få rätt 
saker att hända genom inställning och 
förväntan/visualisering. Lite åt new 
age/magi-hållet. 

Rich dad, Poor dad – Handlar om “Finansiell 
intelligens”. Jordnära. Lär dig tänka som de 
ekonomiskt framgångsrika. Blandas med 
kärnfulla åsikter/sanningar som är mer 
övergripande. 

Eckhart Tolle – Harmoni och lycka genom 
mindfulness och frid. 

Notering: De ovanstående engelska 
böckerna, och de svenska versionerna ovan, 
tillhör “klassiker” som haft stort inflytande 



 

inom området personlig utveckling och 
livsförbättring, och mycket av innehållet i 
denna bok är inspirerat av dessa. När det 
gäller svenska författare är några som har 
stått sig ett tag Mia Törnblom och Olof 
Röhlander. Den senare är i dag i samarbete 
med Lars Eric Uneståhl, som brukar räknas 
som en svensk pionjär inom målvisualisering 
och personlig utveckling. Han jobbade redan 
på 70-talet med mental träning för 
framstående idrottare.  

Man får leta sig fram till litteratur som ger 
en styrka och inspiration. Det kan självklart 
inkludera religiöst inriktad litteratur, eller 
tom skönlitteratur som t.ex Måsen, av 
Richard Bach 

 

 

 



33 sätt att få saker att hända och vända 

 

28 
Motionera/träna regelbundet och 

tänk på vad du äter och dricker.  

Kroppen skapades för att överleva 
i en omgivning som erbjöd en viss 
typ av föda – som sällan var i 
överflöd hela tiden – och i en 
omgivning med specifika fysiska 
utmaningar som behövde klaras av 
för att överleva. Kroppen var van 
vid att klättra i berg, springa från 
hot och andra fysiska 
ansträngningar. Kroppen vill ha 
liknande utmaningar då och då för 
att den skall vara lycklig.  

 



 

Att rekommendera hälsokost är lite känsligt. 
Kroppar är olika och behoven olika, och 
ibland bör man se till att få klarhet genom 
noggrann medicinsk undersökning. I dag kan 
man få omfattande analys av hormoner och 
andra saker genom ett blodprov. Men ägna 
lite uppmärksamhet åt vad du själv skulle 
behöva för att kroppsmaskineriet skall 
fungera bra. Det finns ett brett konsensus i 
dag att de flesta behöver extra vitamin D och 
Omega 3. Dessa höjer humöret och skyddar 
mot en mängd sjukdomar. För män över 40 
kan aminosyran L-Arginin göra stor skillnad 
(och inte bara när det gäller det sexuella, 
som den ofta säljs för) eftersom 
produktionen av den sjunker kraftigt efter 
den åldern.  

Undvik socker och föda med högt glykemiskt 
index (snabba kolhydrater som tex 
vetemjöl). Och drick mer vatten än du tror 
du behöver. Ca 1,5 liter/dag.  
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29 
Det finns en källa till självsabotage som 
sällan eller aldrig tas upp inom olika 
framgångsfilosofier, och det är den som 
kommer här i två punkter, och den kan 
avgöra om du når dina mål eller om du hela 
tiden bara NÄSTAN når dem. 

 Bestäm dig för vilket mål, vilken 

ambition, vilken dröm, vilken 

passion du skall ägna dig åt EFTER 

att du har nått ditt mål med din 

nuvarande aktivitet/utmaning,  



 

och ha en ungefärlig idé om 
när detta skall ske (utan att 
nu bli alltför desperat och 
deadline-inriktad). Annars 
finns risken att du aldrig 
riktigt lyckas bli klar med den 
nuvarande utmaningen, 
eftersom den nuvarande 
aktiviteten är allt som finns 
för dig. Utan den är det tomt. 
Om du inte i förväg skapar 
“nästa steg efter att målet 
uppnåtts” så kan du hamna i 
ett ändlöst hanterande av 
situationer och problem utan 
att det hela någonsin blir 
färdigt eller lyckas.  
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Om du för dig själv redan har 
skapat den nya framtiden så 
undviker du detta självsabotage, 
för du blir bekvämt villig att bli klar 
med den nuvarande utmaningen.  

B) Om du lämnar över, lämna 

verkligen över.  

Om din aktivitet involverar andra 
människor och du är ledaren eller 
den som kört igång det hela och 
driver det, och om nu vill ta ett 
annat karriärmässigt eller 
livsmässigt steg, skapa då en 
självgående och blomstrande 
trädgård som inte längre kräver 
din ständiga uppmärksamhet, och 
hoppas ärligt att det kommer att 



 

bli en BÄTTRE trädgård än vad du 
själv skapade och skötte om. 
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30 
Likaväl som vår personliga 

fysiska omgivning (t.ex 

boendet) påverkar hur vi mår, 

så speglar tillståndet och 

utseendet hos denna 

omgivning i det långa loppet 

hur det står till i vårt eget 

sinne.  

Allting hänger ihop – men det 
är du som sitter vid ratten. Om 
man medvetet skapar en 
vacker och estetisk omgivning 
med ordning och reda, med en 
känsla av flyt och harmoni, så 



 

kommer detta i sig självt att 
hjälpa till att påverka ens eget 
sinne i positiv riktning. Det 
handlar om feng shui, färger 
och former och konst. Karen 
Kingstons bok “Rensa i Röran” 
är ett tips på inspirerande 
litteratur. 
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31 
Om du vill ha en snabb “quick 
fix” för styrka och kraft:  Sträck 
på ryggen och placera dina 
fötter stadigt på marken, le och 
placera ett ansiktryck av 
beslutsamhet på ditt ansikte. 
Resten kommer automatiskt.  
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32 
Nervositet kan ofta reduceras eller 
elimineras genom att man 
långsamt andas in, medan man 
tyst räknar till 6, för att sedan hålla 
andan och räkna till 4, och släpp ut 
luften långsamt och räkna till 6, 
och repetera några gånger. 
Kroppen slappnar av. 

  

I Maxwell Maltz bok (se punkt 27) 
refereras till en undersökning som 
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visade att det var omöjligt att 
känna negativa känslor samtidigt 
som man är helt och fullt 
avslappnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
En del negativa emotioner är helt 
enkelt en realistisk respons på 
saker i livet som vi alla råkar ut för.  

Men på det stora hela är ditt 
humör och ditt känslomässiga 
tillstånd beroende av vilka delar av 
ditt förflutna eller din föreställda 
framtid, eller vadsomhelst i din 
nutidsomgivning, som din 
uppmärksamhet ägnas åt – 
medvetet eller omedvetet.  
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Det personliga “bagaget” gör det 
ibland svårt för en individ att fokusera 
på de goda sakerna i livet, eller att ens 
uppleva dem “som de är”. Om det inte 
räcker med att prata om sakerna med 
en riktig vän, så kan det vara värdefullt 
att hitta en väg, en metod, en terapi, 
för att få dessa destruktiva 
baggagefaktorer ur vägen. Om du 
hittar en metod som passar dig, från 



 

en bok eller med hjälp av en duktig 
handledare/coach/terapeut så blir det 
en intressant personlig resa som ökar 
självkännedom och minskar det 
personliga baggaget – och då blir allt 
det yttre i livet mycket lättare att 
möta, eftersom negativa saker du bär 
på inte “reaktiveras” i onödan. 


