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Jag har valt mig själv som president i mitt eget liv. Därmed är jag en ledare med makt att bestämma och
jag ursäktar mig inte. Jag väljer hur mitt liv ska se ut och jag ber ingen om lov. Jag tror på mig själv och
vet att jag är en ledare som ständigt växer som människa.  Samtidigt gör jag den här världen bättre, då
jag är engagerad i min omvärld och bidrar till andras utveckling. Jag har förmågan. Jag är vald. Jag har

kontrollen. 
 

En president lever sitt liv med ett högre syfte och jag är medveten om att jag är en del av ett gemensamt
universum. Jag vet att mina gärningar påverkar allt omkring mig och att jag påverkar framtida

generationer beroende på vad jag lämnar efter mig. Jag vet att jag fått hjälp av de kvinnor som fanns här
före mig. Att allt hänger ihop i en tråd av systrar. Kärleksfullt och väsenbundet. 

 
Jag vet att min trygghet, styrka, självkänsla och självförtroende kommer från vetskapen om att jag aldrig
är ensam. Det finns många presidenter därute som finns som stöd när jag behöver och för att fira mina

framgångar tillsammans med mig när jag lyckas bra. 
 

Som president vet jag varför jag kliver upp på morgonen. Jag står i min kraft, jag fokuserar och tar
dagligen steg mot mina mål. Jag har en specifik agenda och vet exakt vad som ska göras. Jag får saker

gjorda och ger inte upp förrän jag är nöjd. Jag lovar mig själv att göra allt i min makt för att nå dit jag
vill. Jag är fokuserad, övertygad och bestämd. Jag kör inte över andra, men jag tar min plats.

 
En president är ödmjuk, öppensinnad och är alltid villig att lära. Jag vet att saker förändras och är

medveten om vad som händer omkring mig. Ibland anpassar jag mina tankar, åsikter och metoder, men
aldrig utan noga övervägande.  Jag lyssnar gärna på andra för att få nya idéer, att lära och utmana mina

värderingar, men jag är mycket noga med vem jag lyssnar på och jag utvärderar allting noggrant. Jag
lyssnar inte till skitpratare och vet att de flesta formar sina åsikter från mycket begränsade perspektiv.

Som presidenten är jag medveten och noga med att zooma ut för att reflektera över helheten. 
 

En president samarbetar med andra. Jag vet att vissa saker kan man inte klara ensam. Andra presidenter
är min flock dit jag kan vända mig för vänskap, energi, hjälp och trygghet. En president är mycket lojal

med sin flock och jag hjälper fler att gå med. 
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En president hanterar dåliga dagar och utmaningar med lugn och strategiskt tänkande. Jag vet att det
finns en större bild och att livet har sina upp- och nedgångar. Jag vet att hemligheten ligger i att ta ett

extra andetag, att emellanåt sitta still i båten och i förmågan att alltid fortsätta, att aldrig ge upp. Jag tror
på mig själv och min plan, trots att det skymmer ibland.

 
Som president har jag många kritiker omkring mig och är fullt medveten om dem. Men jag vet bättre än

att lyssna till omedvetna människor. De har sin egen livsresa och jag ger dem ingen uppmärksamhet.
 

Ibland går en president ut i krig för att försvara sig själv eller andra omkring.  Jag gör det bara i yttersta
nödfall och alltid i samråd med mina allierade.  Ett krig är alltid kostsamt och skördar sina offer. Men

ibland är det värt det, i det långa loppet.
 

Som president tar hand jag hand om mig själv. Jag måste vara i mycket fin form fysiskt, mentalt och
andligt för att klara mitt uppdrag. Jag tränar, mediterar, ber, läser, sover och äter hälsosam mat. Jag

gör roliga och kreativa saker som laddar min energi. Jag mår bra och är lycklig. 
 

Presidenter sitter inte fast i en dålig relation med en partner som håller henne tillbaka, då lever jag hellre
ensam. Jag umgås bara med kärleksfulla och positiva människor och lägger stor vikt vid familj, släkt och

vänner. Alla rötägg har jag sorterat bort. 
 

En president väljer sin livsstil. Jag har exakt den inkomst jag vill ha och jag har mer pengar än jag
behöver. Jag bor i mitt drömhem, kör min drömbil, klär mig som jag vill, äter och dricker det jag vill och
köper mina smycken själv. På resa sitter jag längst bak i bilen och längst fram i flygplanet. Jag har service
omkring mig som assisterar med allt jag behöver, så att jag kan fokusera på mitt uppdrag som president.

 
Presidenten är en ledare som andra följer och ser upp till. Jag leder med ödmjukhet, goda intentioner och
inspirerar alltid andra att utvecklas. Jag delar generöst med mig av vad jag lärt mig och hjälper andra att

starta sin egen resa till att bli presidenter i sitt eget liv. Precis som andra kvinnor hjälpt mig.
 

Jag har valt mig själv som president i mitt eget liv. Därmed är jag en ledare med makt att bestämma och
jag ursäktar mig inte. Jag väljer hur mitt liv ska se ut och jag ber ingen om lov. Jag tror på mig själv och

vet att jag är en ledare som ständigt växer som människa och samtidigt gör den här världen bättre, så jag
även är engagerad i min omvärld och bidrar till andras utveckling. Jag har förmågan. Jag är vald. Jag har

kontrollen. 
 

Jag är president i mitt eget liv.


