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"A pénz befolyása vagy jó, vagy rossz. Ez attól függ milyen a jelleme annak, akinek a
birtokában van. Ez igaz. A pénznek nincs jelleme, nincs személyisége, nincs értékrendje.
„Viselkedése" csupán birtokosa szándékait tükrözheti. Képes kórházakat, iskolákat
emelni — de lehet vele játszani a ruletten, elszórható jelentéktelen dolgokra. A pénz
képes múzeumokat építeni, amelyek nagyszerű műalkotásoknak adnak otthont,
emelhet csodálatos templomokat — vagy felhasználható arra, hogy a halál, a rombolás
minél hatékonyabb eszközeit állítsuk elő. Gazdagságodat használd fel jellemed
nemesítésére! Tégy félre rendszeresen bizonyos összeget, amivel másokat segítesz.
Válassz ki egy jótékonysági egyesületet, vagy egy ügyet, amit szíveden viselsz, aztán
segítsd a pénzeddel és az időddel ezt az ügyet. Az ilyen nemes tettek igazi
haszonélvezője mindig az, aki ad, nem pedig az, aki kap." ~ „365 Nap Napoleon Hill
Gondolataival" c. könyv ♥
„A gazdagok soha nem pazarolnak el egyetlen fillért sem. Erre csak a szegények
képesek.” ~ Paulo Coelho ♥
"A pénz csak felnagyítja, ki vagy valójában. Ha boldog ember vagy, a több pénz még
boldogabbá tesz. Ha elégedetlen ember vagy, a több pénz szerencsétlenné tesz." ~
Robert T. Kiyosaki ♥
"A Pénz nem forrása a Boldogságnak, a Boldogság a forrása a Pénznek." ~ AbrahamHicks ♥
"A betegségek egyik legfőbb oka a Földön az üres pénztárca; ha csökkenteni szeretnéd
a szenvedő emberek számát, csak adj nekik lehetőséget a becsületes megélhetésre!" ~
Rex Moughan ♥
"Néha annyira ragaszkodunk az életmódunkhoz, hogy visszautasítunk egy nagy
lehetőséget, mert nem tudjuk, miként éljünk vele." ~ Paulo Coelho ♥
"Semmit sem kell birtokolnod ahhoz, hogy bőségben érezhesd magad, ha viszont
folyamatosan így érzel, akkor szinte bizonyos, hogy dolgok érkeznek az életedbe. A
bőség csak azokhoz áramlik, akiknek az már megvan. Ez szinte igazságtalanságnak
hangzik, pedig természetesen nem az, hanem egyetemes törvény. A bőség és az ínség is
belső állapot, ami aztán a valóságodként jelenik meg." ~ Eckhart Tolle ♥
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"Ha adósságaid vannak és nincs pénzed, nem látsz kiutat, mély átéléssel kezdd el
ismételgetni: "Isten gazdagsága áramlik életemben, és mindig ott van az Isteni Bőség."
Csodák fognak történni az életedben!" ~ Dr. Joseph Murphy ♥
“Ha azt a célt tűzöd ki magad elé, hogy megszabadulj az adósságaidtól, örök adós létre
kárhoztatod magad. Hiszen azt vonzod be, ami a fejedben jár. "De hát én csak ki akarok
mászni belőle!" Mindegy - ha az adósságra összpontosítasz, újratermeled azt. Keress
egy automatikus visszafizetési konstrukciót, és fókuszálj a gyarapításra.” ~ Bob Proctor
♥
"Minden gondolat, amelyre figyelmet fordítasz, növekedésnek indul. Akár valami
olyanra gondolsz, amit kívánsz, akár valami nemkívánatosra, a figyelmeddel meghívod
azt tapasztalataid sorába." ~ Esther és Jerry Hicks ♥
"Legnagyobb érdemünk nem az, hogy nem bukunk el, hanem az, hogy minden bukás
után felállunk." ~ Ralph Waldo Emerson ♥
"Természetes létállapotunk a bőség, a jólét és a végtelen szabadság. Elérésükhöz nem
kell mást tennünk, mint újra emlékezetünkbe idézni az öröktől fogva ismert tudást.
A bőségtudat jóval többet jelent annál, hogy sok pénz keresünk. Ez egyfajta
gondolkodásmód, melyben az életet nem küzdelemnek, hanem egy olyan kalandnak
fogjuk fel, melyben vágyaink önmaguktól, és magától értetődően beteljesülnek."
~ Deepak Chopra ♥
“Pénzt és különféle dolgokat birtokolni nem olyan fontos, mint uralni megteremtésük
folyamatát.” ~ Orin-DaBen ♥
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