Gazdagsági elvek
 Jövedelmünk csak olyan mértékben nő, amilyen mértékben mi magunk fejlődünk.
 Ha meg akarjuk változtatni a gyümölcsöt, a gyökereket kell megváltoztatnunk.
Ha meg akarjuk változtatni a láthatót, először a áthatatlant kell megváltoztatnunk.
 A pénz, a gazdagság, az egészség, a betegség, a testsúly mind eredmény.
Okok és okozatok világában élünk.
 Adj öt percet, és megjósolom anyagi jövődet életed hátralevő részére.
 A gondolatok érzésekhez vezetnek. Az érzések tettekhez vezetnek. A tettek eredményekhez vezetnek.
 Ha tudatalattinknak választania kell a mélyen gyökerező érzelmek és a logika között,
szinte mindig az érzelmek javára dől el a választás.
 Ha a pénzszerzést vagy a siker elérését rossz indíték motiválja, például félelem,
düh vagy a bizonyítási vágy, a pénz sosem tesz boldoggá.
 A szoba hőmérsékletét csakis úgy változtathatjuk meg tartósan, ha átállítjuk a termosztátot.
Ugyanígy, csakis úgy változtathatjuk meg tartósan pénzügyi sikerességünk szintjét,
ha átállítjuk pénzügyi termosztátunkat, vagyis pénzügyi modellünket.
 A tudatosság azt jelenti, hogy megfigyeljük a gondolatainkat és cselekedeteinket, hogy igazi döntések
szerint éljük az életünket, melyeket az adott pillanatban hozunk, ne múltbeli programjaink
érvényesüljenek.
 Te döntöd el, úgy gondolkozol-e, hogy segítsd önmagadat a boldogulásban és a sikerességben,
vagy ezzel ellentétesen.
 A pénz rendkívül lényeges mindazokon a területeken, ahol használható,
és teljesen lényegtelen mindazokon a területeken, ahol nem.
 Amikor panaszkodunk, eleven, két lábon járó nyomormágnessé leszünk.
 Igazán gazdag áldozat nem létezik!
 Akinek az anyagi kényelem a célja, bizonyára sosem lesz gazdag.
Akinek a gazdagság a célja, valószínűleg igencsak kényelmesen fog élni.
 A legtöbb ember azért nem kapja meg, amit akar, mert maga sem tudja, mit akar.
 Aki nem teljesen és őszintén elkötelezett a meggazdagodás mellett,
az nagy valószínűséggel sosem fog meggazdagodni.
 A bevétel törvénye: A bevétel egyenes arányban áll a piacnak nyújtott értékkel.
 Áldd meg, amit magadnak akarsz! + Huna bölcsesség.

 A vezetők sokkal több pénzt keresnek, mint a követőik.
 A siker titka az, hogy ne próbáljuk elkerülni a problémákat, szabadulni tőlük, vagy elhúzódni
előlük; inkább fejlesszük magunkat olyan szintre, hogy nagyobbak együnk bármely problémánál.
 Ha nagy problémád van az életedben, az azt jelenti, hogy kicsi vagy.
 Ha azt mondjuk, értékesek vagyunk, akkor azok vagyunk.
Ha azt mondjuk, értéktelenek vagyunk, akkor azok vagyunk.
 Ha egy 30 méter magas tölgyfának emberi agya enne, csak 3 méter magasra nőne.
- T. Harv Eker
 Minden adóhoz kell, hogy tartozzék egy elfogadó, és minden elfogadóhoz egy adó.
 A pénz csak felerősíti azokat a jellemvonásokat, amelyekkel az ember amúgy is rendelkezik.
 Mindent úgy csinálunk, ahogyan bármi mást.
 Nem baj, ha biztos fizetésünk van, feltéve, hogy annyit keresünk,
amennyire a képességeink jogosítanak. Csakhogy ez általában nem így van.
 Sose legyen jövedelemplafonunk!
 A gazdagok abban hisznek, hogy megkaphatják az egész tortát, és meg is ehetik.
A középosztályhoz tartozók abban hisznek, hogy az egész torta túl sok,
ezért csak egy szeletet vesznek belőle.
A szegények nem hiszik, hogy megérdemlik a tortát, ezért fánkot vesznek, és a lyukra
koncentrálnak a közepén, azután csodálkoznak, miért csak a semmi jut nekik.
 A gazdagság igazi mércéje a vagyon, nem a munkából származó jövedelem.
 Ahová figyelem irányul, ott energia áramlik, és eredmények mutatkoznak.
 Amíg meg nem mutatjuk, hogy kezelni tudjuk, amink van, nem kapunk többet!
 A pénzkezelési szokásaink fontosabbak, mint az összeg.
 Vagy mi uraljuk a pénzünket, vagy az ural minket.
 A gazdagok minden dollárt magnak tekintenek, amelyet el lehet ültetni, és száz másikat terem,
azokat azután újra el lehet ültetni, és még ezret teremnek.
 A tettek jelentik a hidat a belső és a külső világ között.
 Az igazi harcos meg tudja szelídíteni a félelem kobráját.
 Nem kell megszabadulnunk a félelemtől ahhoz, hogy sikert érjünk el.
 Aki csak azt hajlandó megtenni, ami könnyű, annak nehéz lesz az élete.
Aki hajlandó megtenni, ami nehéz, annak könnyű lesz az élete.
 Csak akkor fejlődünk, ha vállaljuk a kényelmetlenségeket.

 Elménk oktatása és irányítása a leglényegesebb készség a boldogság és a siker eléréséhez.
 Lehet az embernek igaza, vagy lehet gazdag, de mindkettő egyszerre nem teljesülhet.
 Aki ma mester, nulla volt egyszer. - T. Harv Eker
 Ahhoz, hogy a legjobban fizessenek, a legjobbnak kell lennünk.

