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Mój świat wewnętrzny tworzy mój świat zewnętrzny.
***
To, co słyszałem o pieniądzach, niekoniecznie jest
prawdą. Decyduję się teraz przyjąć nowy sposób
myślenia, który będzie wspierał
moje szczęście i sukces.
***
Naśladowałem ich sposób postępowania wobec
pieniędzy. Teraz będę postępował po swojemu.
***
Uwalniam się od swoich niekorzystnych doświadczeń
z pieniędzmi z przeszłości, a w zamian tworzę nową
i bogatą przyszłość.
***
Obserwuję swoje myśli i żywię tylko te, które mnie
wzmacniają.
***
Tworzę swój sukces finansowy.

Moim celem jest zostać milionerem.
***
Jestem w pełni zdeterminowany, żeby być bogaty.
***
Myślę na dużą skalę! Będę pomagał
wielu tysiącom ludzi!
***
Koncentruję się bardziej na okazjach
niż na przeszkodach.
***
Przygotowuję się, strzelam, celuję.
***
Podziwiam bogatych ludzi!
Błogosławię bogatych ludzi!
Wielbię bogatych ludzi!
I stanę się jednym z tych bogatych ludzi!

Wzoruję się na bogatych ludziach sukcesu.
Wiążę się z bogatymi ludźmi sukcesu.
Jeśli oni mogą, ja też mogę!
***
Promuję swoją wartość z pasją i entuzjazmem.
***
Jestem większy niż jakiekolwiek problemy.
Potrafię sobie poradzić z każdym problemem.
***
Nie mam problemu z przyjmowaniem.
Jestem otwarty i gotowy na przyjęcie
ogromnych ilości pieniędzy do swojego życia.
***
Wolę dostawać wynagrodzenie za wyniki mojej pracy.
***
Zawsze myślę „i to, i to”.

Koncentruję się na budowaniu swojego
majątku netto.
***
Moje pieniądze ciężko na mnie pracują
i przynoszą mi coraz więcej pieniędzy.
***
Działam pomimo lęku.Działam pomimo wątpliwości.
Działam pomimo niepokoju.
Działam pomimo niewygody.
Działam pomimo dyskomfortu.
Działam, chociaż nie jestem w nastroju.
***
Jestem zdeterminowany,
żeby ciągle się uczyć i rozwijać.

Powyższe Deklaracje Bogactwa 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.

