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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 poziom 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 tają 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!
***
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.

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.
***
Prawo dochodu - twoje wynagrodzenie będzie wprost
proporcjonalne do wartości, którą wnosisz na rynek.
***
„Błogosław to, czego pragniesz” - filozofia Huny
***
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.

Jeśli masz w swoim życiu duży problem, znaczy to
tylko tyle, że jesteś małą osobą.
***
Jeśli stwierdzisz, że jesteś godny, to będziesz godny.
Jeśli stwierdzisz, że nie jesteś godny, to nie będziesz
godny. Tak czy tak, 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.

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.
***
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.
***
Prawdziwą miarą bogactwa jest majątek netto,
a nie dochód z pracy.
***
Tam, gdzie kieruje się uwaga, płynie energia
i poprawiają się wyniki.

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.
***
Ludzie bogaci widzą w dolarze ziarno, które można
zasiać, żeby uzyskać sto dolarów więcej, które znowu
będzie można zasiać, żeby uzyskać
tysiąc dolarów więcej.
***
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 tylko 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.
***
Możesz mieć rację albo majątek - jedno z dwojga.
***
Każdy mistrz był kiedyś do kitu.
***
Żeby najlepiej zarabiać, musisz być najlepszy.
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