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Túto knihu venujeme dlhému zoznamu učite-
ľov, ktorí sa nadšene delia o poznatky z našej 
základnej knihy Pros a dostaneš! so státisícmi 
ľudí na celom svete. A najmä úžasnému zástu-
pu silných učiteľov, ktorí chvália naše knihy. Ich 
ochota podporiť našu prácu svojimi renomova-
nými menami pomáha šíriť učenie Abraháma  
a sprístupňovať ho tým, ktorí si žiadajú to, čo 
tieto knihy ponúkajú.   
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