ZASADY BOGACTWA T. HARVA EKERA

Twoje dochody mogą UROSNĄĆ tylko tyle, ile Ty!
........................................................................
Jeśli CHCESZ zmienić owoce, musisz najpierw zmienić korzenie.
Jeśli CHCESZ zmienić to, co widać, MUSISZ najpierw zmienić to, czego NIE WIDAĆ.
.........................................................................
Pieniądze są WYNIKIEM, majątek jest WYNIKIEM,
Zdrowie jest WYNIKIEM,
Choroba jest WYNIKIEM,
Twoja waga jest WYNIKIEM.
Żyjemy w świecie Przyczyn i Skutków.
.........................................................................
Daj mi pięć minut, a powiem Ci,
Jaką będziesz miał finansową przyszłość.
.........................................................................
Myśli prowadzą do Uczuć.
Uczucia prowadzą do Działań.
Działania prowadzą do Wyników.
........................................................................
Gdy podświadomość musi wybrać
między głęboko zakorzenionymi emocjami a logiką,
emocje niemal zawsze Wygrywają.
..........................................................................
Jeśli Twoja Motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść SUKCES,
Wynika z niekorzystnego dla Ciebie źródła, takiego jak lęk,
Złość czy potrzeba sprawdzenia się,

Pieniądze NIGDY nie przyniosą Ci szczęścia.
..................................................................................
Jedynym sposobem na to, żeby trwale zmienić
Temperaturę w pokoju, jest przestawienie termostatu.
Podobnie, jedynym sposobem na to, żeby trwale zmienić poiom
Twojego Sukcesu finansowego jest przestawienie
Twojego termostatu finansowego, czyli schematu finansowego.
..................................................................................
Świadomość to obserwacja własnych myśli i działań,
która pozwala Ci dokonać prawdziwego WYBORU
w obecnej chwili, zamiast działać na podstawie
wcześniejszego programowania.
.....................................................................................
Możesz ZDECYDOWAĆ się myśleć w sposób, który POMOŻE Ci
Osiągnąć SZCZĘŚCIE i Sukces, zamiast w sposób,
który Cię od szczęścia i sukcesu oddala.
......................................................................................
Pieniądze są szalenie WAŻNE w obszarach, w których coś dają
i szalenie nieważne w obszarach, w których nie dają niczego.
....................................................................................
Kiedy narzekasz,
stajesz się prawdziwym „ magnesem na szajs”.
....................................................................................
Człowiek naprawdę Bogaty, nigdy nie jest OFIARĄ!
....................................................................................
Bogaci grają o pieniądze tak, żeby wygrać.
Biedni grają o pieniądze tak, żeby nie przegrać.

Jeśli zmierzasz do tego, żeby Ci było wygodnie,
Prawdopodobnie NIGDY nie będziesz bogaty.
Lecz jeśli zmierzasz do tego, żeby być bogatym,
Prawdopodobnie będzie Ci w końcu niezwykle Wygodnie.
..............................................................................................
Bogaci są ZDETERMINOWANI, żeby być bogaci.
Biedni chcą być bogaci.
..............................................................................................
Najważniejszym POWODEM, dla którego Ludzie
Nie Osiągają tego, co CHCĄ,
Jest to, że sami nie wiedzą, czego CHCĄ.
.............................................................................................
Jeśli nie jesteś całkowicie, totalnie i szczerze oddany
Tworzeniu bogactwa, bardzo możliwe, że Ci się nie uda.
...............................................................................................
Bogaci MYŚLĄ na dużą skalę.
Biedni myślą na małą skalę.
...............................................................................................
Prawo dochodu – Twoje wynagrodzenie będzie wprost proporcjonalne
Do WARTOŚCI, którą wnosisz na rynek.
................................................................................................
Bogaci koncentrują się na Szansach.
Biedni koncentrują się na przeszkodach.
................................................................................................
Bogaci podziwiają Innych bogatych.
Biedni nie cierpią bogatych.
................................................................................................

„Błogosław to, czego pragniesz” – filozofia Huny
..................................................................................................
Bogaci wiążą się z pozytywnie nastawionymi ludźmi,
Którzy odnoszą SUKCESY.
Biedni wiążą się z negatywnie nastawionymi ludźmi,
Którzy nie odnoszą SUKCESÓW.
...............................................................................................
Bogaci CHĘTNIE Promują Siebie i Swoją Wartość.
Biedni myślą negatywnie o promocji i sprzedaży.
..............................................................................................
Liderzy zarabiają znacznie więcej
Niż Ich zwolennicy!
...............................................................................................
Tajemnica SUKCESU nie polega na tym, żeby unikać lub pozbywać się
Problemów; tajemnica polega na tym, żeby tak urosnąć,
Aby się było większym od Każdego PROBLEMU.
................................................................................................
Bogaci są WIĘKSI od Swoich problemów.
Biednych przerastają PROBLEMY.
................................................................................................
Jeśli masz w swoim Życiu duży PROBLEM,
Znaczy to tylko tyle, że jesteś małą Osobą!
................................................................................................
Bogaci nie mają problemów z przyjmowaniem.
Biedni mają PROBLEMY z przyjmowaniem.
................................................................................................
Jeśli stwierdzisz, że jesteś Godny, to będziesz godny.

Jeśli stwierdzisz, że nie jesteś godny, to nie będziesz godny.
Tak, czy inaczej, będziesz żył zgodnie ze swoją opowieścią.
..............................................................................................
Gdyby trzydziestometrowy dąb miał umysł człowieka,
Wyrósłby najwyżej na wysokość trzech metrów!
.............................................................................................
Każdy Dawca wymaga Odbiorcy,
a każdy Odbiorca wymaga Dawcy.
..............................................................................................
Pieniądze sprawią tylko, że będziesz
Bardziej tym, Kim już JESTEŚ.
..............................................................................................
Jak ROBISZ jedno, tak ROBISZ Wszystko.
..............................................................................................
Bogaci WOLĄ wynagrodzenie za Wyniki Pracy.
Biedni wolą wynagrodzenie za Czas pracy.
............................................................................................
Nie ma nic złego w stałej pensji, jeśli nie ogranicza ona możliwości
Zarabiania tyle, ile jesteś WART. Sęk w tym, że zwykle ogranicza.
..................................................................................................
NIGDY nie ustalaj górnego pułapu Swoich Dochodów.
..................................................................................................
Bogaci myślą: „ I to, i to.” Biedni myślą: „Albo to, albo to.”
................................................................................................
Ludzie Bogaci sądzą, że „możesz mieć ciastko i zjeść ciastko.”
Ludzie z klasy średniej myślą: „ Ciastko jest za drogie, więc wezmę tylko kawałeczek.
Ludzie biedni uważają, że nie zasługują na ciastko, więc zamawiają pączek z dziurką,

Koncentrują się na dziurce i dziwią się, że „nic” nie mają.
...................................................................................................
Bogaci koncentrują się na majątku netto.
Biedni koncentrują się na dochodzie z pracy.
.................................................................................................
Prawdziwą miarą bogactwa jest majątek netto,
a nie dochód z pracy.
................................................................................................
Tam, gdzie kieruje się uwaga, płynie energia i poprawiają się WYNIKI.
....................................................................................................
Bogaci dobrze zarządzają Swoimi pieniędzmi.
Biedni źle zarządzają Swoimi pieniędzmi.
......................................................................................................
Dopóki nie pokażesz, że radzisz Sobie z tym, co masz,
nie dostaniesz nic więcej!
...................................................................................................
Nawyk Zarządzania pieniędzmi jest Ważniejszy
Niż ilość pieniędzy.
................................................................................................
Albo Ty będziesz KONTROLOWAĆ pieniądze,
Albo pieniądze będą KONTROLOWAĆ Ciebie.
................................................................................................
Bogaci DBAJĄ o to, żeby pieniądze ciężko na Nich pracowały.
Biedni ciężko pracują na Swoje pieniądze.
................................................................................................
Ludzie Bogaci widzą w dolarze ziarno, które można ZASIAĆ,
żeby uzyskać sto dolarów więcej, które znowu będzie można zasiać,

żeby uzyskać tysiąc dolarów więcej.
...................................................................................................
Bogaci DZIAŁAJĄ pomimo lęku.
Biednych powstrzymuje lęk.
...................................................................................................
Działanie jest POMOSTEM między światem wewnętrznym a
zewnętrznym.
..................................................................................................
Prawdziwy Wojownik potrafi „ oswoić kobrę lęku”.
...................................................................................................
Nie trzeba wcale próbować pozbyć się lęku, aby odnieść SUKCES.
....................................................................................................
Jeśli jesteś GOTÓW robić to, co łatwe, życie będzie trudne.
Ale jeśli jesteś GOTÓW robić to, co trudne, życie będzie łatwe.
...................................................................................................
Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy,
gdy nie masz poczucia KOMFORTU.
...................................................................................................
Ćwiczenie i Zarządzanie własnym umysłem jest najważniejszą
Umiejętnością, jaką możesz posiąść,
jeśli CHCESZ osiągnąć Szczęście i Sukces.
...................................................................................................
Bogaci CIĄGLE się Uczą i Rozwijają.
Biedni uważają, że już wszystko wiedzą.
.................................................................................................
Możesz mieć rację albo majątek – jedno z dwojga.
...............................................................................................

Każdy Mistrz był kiedyś do kitu.
.........................................................................................
Żeby najlepiej ZARABIAĆ, musisz być Najlepszy.
.........................................................................................
O PRAWDZIWYM Bogactwie świadczy to,
ile Ktoś może dać Innym.
........................................................................................

Zapraszam na Moje STRONY:
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