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Cierpiałem na „chorobę potwora z Loch Ness” słyszałem, że istnieje coś takiego jak zysk,
ale nigdy go nie widziałem.
***
Jeśli nie wiedzie ci się tak, jakbyś sobie życzył,
znaczy to tylko tyle, że czegoś nie wiesz.
***
Na ogół zarówno ludzie bogaci, jak i biedni myślą
w określony, całkiem inny sposób, a ich różne
sposoby myślenia decydują o ich działaniach,
a zatem także o ich dokonaniach.
***
Ludzie bogaci dotrzymują zobowiązań,
***
Przysiągłem sobie, że skupię się całkowicie
na biznesie i nawet nie pomyślę o zaprzestaniu
działalności, dopóki nie zostanę milionerem
lub kimś więcej.

Jeśli chcesz przejść na wyższy poziom życia, musisz
być gotowy na to, żeby „się puścić” - porzucić stary
sposób myślenia i bycia, i przyjąć nowy.
***
Skoro istnieją zewnętrzne prawa dotyczące pieniędzy,
istnieją też prawa wewnętrzne.
***
Nie wystarczy być we właściwym miejscu i we
właściwym czasie. Trzeba być właściwą osobą we
właściwym miejscu i we właściwym czasie.
***
Twój charakter, sposób myślenia i twoje przekonania
w największym stopniu decydują o tym,
czy odniesiesz sukces.
***
Jeśli zdarzy ci się zarobić duże pieniądze, a nie jesteś
na to wewnętrznie gotowy, prawdopodobnie
nie będziesz długo bogaty i szybko stracisz,
co zdobyłeś.

Niektórzy milionerzy, którzy sami doszli do swego
majątku, mogą w pewnym momencie stracić
wszystkie pieniądze, to jednak nigdy nie stracą
najważniejszego składnika swojego sukcesu:
umysłu milionera.
***
To, co pod ziemią, tworzy to, co nad ziemią.
To, czego nie widać, tworzy to, co widać.
***
Sfera fizyczna to jedynie „wydruk” trzech pozostałych.
***
Prawdziwego problemu nie da się rozwiązać na
„wydruku”, czyli w świecie fizycznym; można zrobić
to tylko w „programie”, czyli w świecie umysłowym,
emocjonalnym i duchowym.
***
Brak pieniędzy nigdy, przenigdy nie jest problemem.
Brak pieniędzy jest jedynie objawem tego,
co się dzieje pod spodem.

Twój świat zewnętrzny jest tylko
odbiciem wewnętrznego.
***
Programowanie prowadzi do myśli, myśli prowadzą
do uczuć, uczucia prowadzą do działań,
działania prowadzą do wyników.
***
Nie można niczego zmienić, jeśli się o tym nie wie.
Rozumiejąc, skąd bierze się twój sposób myślenia,
będziesz mógł dostrzec, że jego źródło
jest poza tobą.
Gdy uświadomisz sobie, że dany sposób myślenia nie
jest tożsamy z tobą, możesz oddzielić go od siebie
i zdecydować, czy go utrzymać, czy odrzucić.
***
Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy zwykle bardzo
podobni do jednego rodzica lub do obojga w naszym
stosunku do pieniędzy.

Możesz mieć wiedzę i wszystkie potrzebne
umiejętności, lecz jeśli twój schemat nie jest
nastawiony na sukces, jesteś skazany
na finansową porażkę.
***
Jeśli odkładasz na czarną godzinę, to co cię czeka?
Czarne godziny!
***
Dążenie do bezpieczeństwa wynika z braku poczucia
bezpieczeństwa, które opiera się na lęku.
***
Żadna ilość pieniędzy, ani niczego innego, nigdy nie
wystarczy tym, którzy mają poczucie, że sami nie są
wystarczająco dobrzy.
***
Żadna myśl nie mieszka w twojej głowie za darmo.
***
Nic nie ma znaczenia poza tym, które sami nadajemy.

Bycie buntownikiem lub przeciwieństwem swoich rodziców nie zawsze stanowi problem. Wręcz
przeciwnie, jeśli jesteś buntownikiem (…), a twoi
rodzice mieli kiepskie nawyki w sferze pieniędzy, to
zapewne dobrze, że stałeś się ich przeciwieństwem.
Z drugiej strony, jeśli twoi rodzice odnieśli sukces,
a ty buntujesz się przeciwko nim, możesz znaleźć się
w poważnych finansowych opałach.
***
Jeśli w swoim archiwum umysłu przechowujesz
myśli, które nie przyczyniają się do twojego sukcesu
finansowego, są to zapewne jedyne opcje, jakie masz
do wyboru.jeśli w archiwum umysłu przechowujesz
myśli, które wspierają twój sukces finansowy,
będziesz naturalnie i automatycznie podejmował
decyzje, które doprowadzą cię do sukcesu.
***
Musisz być przekonany, że to ty tworzysz swój
sukces, że to ty tworzysz swoją przeciętność, i że to
ty tworzysz trudności, jakie masz z pieniędzmi.
***
Jeśli uważasz, że pieniądze nie są ważne, po prostu
nie będziesz ich miał.

Trzymam się jak najdalej od narzekaczy, ponieważ
negatywna energia jest zaraźliwa.
***
Niemożliwe, żebyś był naprawdę szczęśliwy i żebyś
odnosił sukcesy, jeśli ciągle pragniesz czyjejś uwagi.
Bo jeśli pragniesz uwagi innych, jesteś na ich łasce.
***
Jeśli chcesz mieć wystarczająco dużo pieniędzy, żeby
zapłacić rachunki, tyle właśnie będziesz miał dokładnie tyle, żeby zapłacić rachunki
i ani grosza więcej.
***
Chcieć bez mieć prowadzi do jeszcze większego
chcieć.
***
Ludzie bogaci są gotowi zrobić wszystko. Kropka.
***
Gdy już naprawdę będziesz zdeterminowany, świat
stanie na głowie, żeby cię wesprzeć.

Świat będzie ci pomagał, kierował tobą, wspierał cię,
a nawet robił cuda. Ale najpierw musisz się w pełni
zaangażować.
***
W twoim życiu nie chodzi tylko o ciebie. Chodzi też
o to, by coś wnieść do życia innych.
***
Jeśli chcesz być naprawdę bogaty, nie może ci
chodzić wyłącznie o siebie.
***
Najszczęśliwsi ludzie to ci, którzy w największym
stopniu wykorzystują swoje naturalne zdolności.
***
Świat nie potrzebuje kolejnych ludzi chowających się
w cień.
***
Im wyższa nagroda, tym wyższe ryzyko.

Ludzie bogaci podejmują przemyślane ryzyko.
***
Żaden traf - ani nic innego, co ma jakąś wartość nie przydarzy ci się, jeśli nie podejmiesz
jakiegoś działania.
***
To, na czym się koncentrujesz, decyduje o tym, co
znajdujesz w życiu. Koncentrujesz się na okazjach i
znajdujesz okazje. Koncentrujesz się na
przeszkodach i znajdujesz przeszkody.
***
Jeśli chcesz się wzbogacić, skoncentruj się na
zarabianiu, utrzymywaniu i inwestowaniu pieniędzy.
***
Gotów, pal, cel!
***
Szaleństwem jest myśleć, że możemy przewidzieć
wszystko, co zdarzy się w przyszłości.

Jeśli naprawdę chcesz poznać jakiś biznes,
wejdź w niego. Nie musisz być właścicielem od
samego początku. Wejdź w korytarz - znajdź sobie
pracę w branży. Dowiesz się więcej, zamiatając
i myjąc naczynia w jakiejś knajpie, niż przez dziesięć
lat przyglądania się, jak to działa, z zewnątrz.
***
„wejdź w korytarz”. Nigdy nie wiadomo, jakie drzwi się
przed tobą otworzą.
***
Jeśli uznajesz ludzi bogatych za złych w jakimkolwiek
sensie, a sam chcesz być dobry, nigdy nie będziesz
mógł być bogaty.
***
Myśli i opinie, które przychodzą ci do głowy, nie są ani
dobre, ani złe, ani słuszne, ani niesłuszne, ale
z pewnością mogą wzmocnić albo osłabić twoje
szczęście i sukces, gdy wkraczają do twojego życia.
***
Niechęć do bogatych to jeden z najpewniejszych
sposobów na to, żeby pozostać bez grosza.

Ludzie bogaci są wdzięczni, że innym powiodło się
przed nimi, bo teraz mają wzór, którym mogą się
kierować, i który może im ułatwić własny sukces.
***
Podobnie jak stal hartuje się w ogniu, jeśli potrafisz
zachować swoje wartości, gdy wszyscy wokół są
pełni wątpliwości, a nawet cię potępiają, rozwiniesz
się szybciej i bardziej się wzmocnisz.
***
Energia jest zaraźliwa - albo kogoś zainspirujesz,
albo go zatrujesz.
***
Bogaci otaczają się zwycięzcami.
Biedni otaczają się nieudacznikami.
***
Jeśli naprawdę chcesz dotknąć milionera,
zostań milionerem!
***
Zamiast płoszyć się na widok bogatych ludzi,
próbuj ich naśladować.

Ludzie bogaci są z reguły liderami, a wszyscy wielcy
liderzy potrafią różne rzeczy znakomicie promować.
***
Najczęściej ludzie, którzy mają problem
z promowaniem, nie całkiem wierzą w swój
produkt lub w siebie.
***
Jeśli sądzisz, że to, co masz do zaoferowania,
naprawdę może pomóc ludziom, twoim obowiązkiem
jest poinformować o tym jak największą liczbę osób.
***
Bogaci ludzie sukcesu są więksi niż ich problemy,
natomiast ludzie biedni, którzy nie odnoszą
sukcesów, są mniejsi niż ich problemy.
***
Nigdy nie chodzi o to, jak wielki jest problem - liczy się
tylko, jak wielki jesteś ty!

Jeśli chcesz dokonać trwałej zmiany, przestań
koncentrować się na wielkości swoich problemów
i zacznij koncentrować się na swojej wielkości!
***
Jeśli bogacisz się tylko po to, żeby udowodnić swoją
wartość, pewnie nie będziesz najszczęśliwszym
człowiekiem, więc lepiej wyjdziesz na tym, jeśli
będziesz budował majątek z innych powodów.
***
Ponieważ znacznie łatwiej jest zmienić swoją
opowieść niż swoją wartość, zamiast martwić się
o swoją wartość, zmień swoją opowieść.
***
Gdy nie jesteś gotów, by w pełni przyjmować, dajesz
światu lekcję, żeby nic ci nie dawał.
***
Dla deszczu jest wszystko jedno, gdzie trafi;
podobnie jest z pieniędzmi.

Jeśli masz odpowiednie środki do tego, żeby się
wzbogacić, wykorzystaj je.
***
Musisz świadomie praktykować przyjmowanie
najlepszych rzeczy, jakie życie ma do zaoferowania.
***
Życie oparte na potrzebie bezpieczeństwa to życie
oparte na strachu.
***
Bogaci wierzą w siebie. Wierzą w swoją wartość
i w to, że sobie poradzą.
***
Bogaci żyją w świecie dostatku.
Biedni żyją w świecie ograniczeń.
***
Przy odrobinie inwencji niemal zawsze można
znaleźć sposób, żeby upiec dwie pieczenie przy
jednym ogniu.

Pieniądze to smar. Pozwalają ci ślizgać się tak gładko
przez życie zamiast się przez nie przedzierać.
***
Podobnie jak masz i ręce, i nogi, możesz też mieć
i pieniądze, i szczęście.
***
Pieniądze się nie zużywają; te same pieniądze mogą
być używane na okrągło całymi latami
przez wiele tysięcy ludzi.
***
Im więcej masz pieniędzy, tym więcej możesz ich
wprowadzić do obiegu, co oznacza, że inni ludzie
będą mieli więcej pieniędzy, które mogą zamienić
na większą wartość.
***
Koncepcja, że musisz ciężko pracować,
aby się wzbogacić, jest fałszywa!

Im więcej będą pracować twoje pieniądze, tym mniej
sam będziesz musiał pracować.
***
Najpierw ciężko pracujesz na swoje pieniądze,
a potem pozwalasz, by pieniądze
ciężko pracowały na ciebie.
***
Uzyskasz wolność finansową, gdy twój bierny dochód
przekroczy twoje wydatki.
***
Idea jest taka, że to biznes a nie osobiście ty,
ma pracować i przynosić wartość.
***
Aby zwiększyć swój majątek, musisz albo zarabiać
więcej, albo wydawać mniej na utrzymanie.
***
Biedni pracują, żeby zdobyć pieniądze na dzisiaj;
bogaci pracują, żeby zdobyć pieniądze na inwestycje,
które pokryją ich utrzymanie w przyszłości.

Afirmacje, medytacje i wizualizacje to wspaniałe
narzędzia, ale z tego co wiem żadne z nich samo
w sobie nie przyniesie ci prawdziwych pieniędzy w
realnym świecie. W realnym świecie musisz podjąć
realne działanie, żeby osiągnąć sukces.
***
Bogaci są gotowi działać mimo lęku.
Natomiast biednych powstrzymuje lęk.
***
Ponieważ jesteśmy niewolnikami własnych nawyków,
powinniśmy działać pomimo lęku, pomimo
wątpliwości, pomimo niepokoju, pomimo
niepewności, pomimo niedogodności, pomimo
uczucia dyskomfortu, a nawet wtedy, gdy
nie jesteśmy w nastroju do działania.
***
Jeżeli chcesz dojść do majątku lub sukcesu
w jakiejkolwiek dziedzinie, musisz być wojownikiem.
Musisz być gotów zrobić wszystko, co trzeba. Musisz
ćwiczyć się w tym, że nic cię nie może powstrzymać.

Żebyś mógł się rozwinąć, musisz poszerzyć swoją
strefę komfortu. A naprawdę rozwijasz się tylko
wtedy, gdy znajdujesz się poza strefą komfortu.
***
Wszystko na początku powoduje dyskomfort, ale
jeśli będziesz to robił dalej, w końcu przejdziesz przez
strefę dyskomfortu i odniesiesz sukces.
***
Rozszerzając strefę komfortu, zwiększasz
strefę dochodów i bogactwa.
***
Jeśli nie jesteś naprawdę bogaty i naprawdę
szczęśliwy, zapewne nadal musisz się pewnych
rzeczy dowiedzieć o pieniądzach, sukcesie i życiu.
***
Jeśli wyrobisz w sobie charakter człowieka sukcesu,
to naturalnie będziesz odnosił sukcesy we wszystkim,
co tylko zdecydujesz się robić.

Sukces to nie kwestia „co”, tylko „kto”.
***
Ludzie bogaci słuchają rad ludzi jeszcze bogatszych.
Ludzie biedni słuchają rad swoich przyjaciół, którzy
są równie spłukani.
***
Nasz świat jest odbiciem ludzi, którzy go tworzą.

Powyższe cytaty pochodzą z książki
autorstwa T. Harv Eker’a pt. „Bogaty albo Biedny”,
którą możesz zakupić
w jednym ze sklepów na ceneo.pl

Więcej recencji wartościowych książek,
zbiorów cytatów oraz ciekawych artykułów
znajdziesz na blogu BrainDesign.

