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„Кој е Т. Харв Екер, по ѓаволите
и зошто треба да ја прочитам оваа 

книга?“

На почетокот од моите семинари, луѓето се 
вчудоневидени кога една од првите работи што им 
ја велам е „Не верувајте на ништо што зборувам“. 
Зошто би го предложил тоа? Бидејќи можам да 
зборувам само од моето искуство. Ниеден од кон-
цептите и увидите што ги споделувам, не се ниту 
неопходно вистинити ниту лажни, правилни или 
погрешни. Тие едноставно ги одразуваат моите 
лични резултати и восхитувачките резултати што 
сум ги видел во животите на илјадници и ил-
јадници мои ученици. Со тоа на ум, верувам дека 
ако ги искористите принципите што ќе ги научите 
во оваа книга, целосно ќе го преобразите ва-
шиот живот. Немојте едноставно да ја прочитате 
книгата. Проучете ја како вашиот живот да зависи 
од неа. Потоа самите испробајте ги принципите. 
Продолжете да го правите тоа што успева. Тоа што 
не успева, слободно отфрлете го.

Знам дека можеби сум пристрасен, но кога се 
работи за парите, ова можеби е најважната книга 
што некогаш ќе ја прочитате. Знам дека тоа е храбро 
тврдење, но факт е дека оваа книга ја овозмо-жува 
врската што недостасува меѓу вашата желба за 
успех и вашето постигнување на успехот. Како што 
најверојатно досега сте сфатиле, тоа се два раз-
лични света.

Не се сомневам дека сте прочитале и други 
книги, сте слушале касети или компакт дискови, сте 



Тајните на милионерскиот ум

6

оделе на курсеви и сте дознале за бројните системи 
за збогатување во областа на недвижностите, на 
берзата или во бизнисот. Но што се случува? За 
најголемиот дел од луѓето, ништо! Добиваат краток 
наплив на енергија, а потоа се враќаат од каде што 
тргнале.

Најпосле има одговор. Едноставен е, прописен е 
и нема да го заобиколите. Сè се сведува на следново: 
ако вашиот потсвесен „финансиски нацрт“ не е 
„насочен“ кон успехот, ништо од тоа што ќе го нау-
чите, ништо од тоа што го знаете и ништо од тоа 
што ќе го направите нема да биде важно.

На страниците од оваа книга, ќе ви разоткриеме 
зошто некои луѓе се предодредени да бидат богати, 
а други се предодредени за живот исполнет со 
борба. Ќе ги дознаете основните причини за успе-
хот, просечноста или финансискиот неуспех и ќе 
почнете на подобро да ја менувате вашата финан-
сиска иднина. Ќе дознаете како влијанијата од 
детството го обликуваат нашиот финансиски на-
црт и како тие влијанија можат да доведат до по-
разителни мисли и навики. Ќе искусите моќни 
изјави што ќе ви помогнат да го замените вашиот 
неуспешен начин на размислување со ментални 
„досиеја за богатство“ за да размислувате – и успеете 
– исто како богатите луѓе. Ќе научите и практични, 
чекор по чекор стратегии за зголемување на вашиот 
приход и зголемување на богатството.

Во првиот дел од оваа книга, ќе објасниме како 
секој од нас е условен да размислува и да делува во 
врска со парите и ќе ги потцртаме клучните стратегии 
за преобликување на нашиот ментален финансиски 
нацрт. Во вториот дел ги разгледуваме разликите на 
размислувањата меѓу богатите, просечно богатите 
и сиромашните луѓе и нудиме седумнаесет ставови 
и дејства што треба да се преземат за да стигнеме до 
постојани промени во вашиот финансиски живот. 
Низ целата книга споделуваме неколку примери од 
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илјадниците писма и пораки што сум ги добил од 
учениците што присуствувале на Интензивниот 
семинар за милионерскиот ум и постигнале моќни 
резултати во нивните животи.

Кое е моето искуство? Од каде доаѓам? Дали 
отсекогаш сум бил успешен? 

Посакувам да беше така!
Како и многумина од вас, наводно поседував 

голем „потенцијал“, но ништо немав постигнато. 
Ги прочитав сите книги, ги ислушав сите касети 
и учествував на сите семинари. Навистина, навис-
тина многу сакав да бидам успешен. Не знам дали 
се работеше за парите, за слободата, за чувството 
на успех или сакав да се докажам вреден во очите 
на моите родители, но речиси станав опседнат со 
станувањето „успешен“. За време на моите двае-
сетти години започнав неколку различни бизниси, 
секој со сонот да се збогатам, но моите резултати 
спаднаа од мрачни до ужасни.

Работев како луд, но постојано бев во загуба. 
Имав „болест на чудовиштето од Лох Нес“: слушав 
за тоа што се нарекува профит, но никогаш не го 
видов. Си мислев, „Кога би влегол во вистинскиот 
бизнис, ако застанам на вистинскиот пат, ќе успеам“. 
Но грешев. Ништо не успеваше... барем за мене. И 
тогаш ме погоди последниот дел од реченицата. 

Како можеа другите да бидат успешни во ис-
тиот бизнис во којшто бев јас, а јас сè уште бев во 
загуба? Што се случи со „Господин Потенцијал?“

Почнав сериозно да се преиспитувам. Повторно 
ги разгледав моите вистински верувања и забележав 
дека иако реков дека навистина сакам да бидам бо-
гат, сум имал длабоко вкоренети стравови во врс-
ка со тоа. Најмногу од сè ми беше страв. Страв 
дека нема да успеам или уште полошо, да успеам 
и некако сè да изгубам. Тогаш навистина ќе бев 
идиот. Уште полошо, ќе ја прокоцкав единствената 
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работа што ја имав за себе: мојата „приказна“ дека 
го имам целиот тој „потенцијал“. Што ако дознаам 
дека го немам она што е потребно и сум осуден на 
живот во борба?

И тогаш, за среќа, добив совет од еден премногу 
богат пријател на мојот татко. Беше на гости кај 
моите родители и играше карти со „момците“ и на 
поминување ме забележа. Тоа беше по третпат да се 
селам назад во мојот дом и живеев во „апартманот 
на долното ниво“ инаку познат како подрум. 

Претпоставувам дека мојот татко му се пожалил 
за моето страдално постоење бидејќи кога ме виде, 
во неговите очи се забележуваше сочувство, обично 
резервирано за ужалените на погребите.

Ми рече, „Харв, и јас започнав како тебе, то-
тална катастрофа“. Одлично, си помислив, сега ми 
е многу подобро. Треба да му кажам дека сум за-
фатен... со гледање на лупењето на бојата од ѕидот.

Продолжи: „Но тогаш го добив советот што ми 
го смени животот и сакам да ти го пренесам“. Ох, 
не, еве го предавањето татко-син, а тој дури не ми 
е ни татко! Најпосле ми го кажа: „Харв, ако не ти 
успева онолку колку што се надеваш, тоа значи дека 
има нешто што не го знаеш“. На времето бев дрзок 
младич и си мислев дека знам сè, но банкарската 
сметка го велеше спротивното. Така, најпосле 
почнав да го слушам. Тој продолжи, „Знаеш дека 
повеќето богаташи размислуваат на сличен начин?“

Реков, „Не, никогаш не сум размислил за тоа“. 
Тој одговори, „Тоа не е егзактна наука, но во 

најголем дел, богатите размислуваат на одреден 
начин, а сиромашните размислуваат на потполно 
различен начин - начинот на размислување ги 
одредува нивните постапки, а со тоа и нивните 
резултати“. Продолжи, „Ако си размислувал како 
што размислуваат богатите и си постапувал како 
нив, дали веруваш дека си можел да се збогатиш?“ 
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Се сеќавам дека одговорив со млитава само-
доверба, „Мислам, да“. 

„Тогаш“, одговори тој, „сè што треба да на-
правиш е да го имитираш размислувањето на бога-
тите луѓе“.

Бидејќи на времето бев голем скептик, реков, 
„Па, за што размислувате во моментов?“ 

Тој одговори, „Размислувам дека богатите луѓе 
ја одржуваат својата посветеност, а мојата сега е 
насочена кон твојот татко. Момците ме чекаат, се 
гледаме“. Иако си замина, она што ми го рече се 
всади во мене.

Во мојот живот ништо не успеваше, така што 
си реков, по ѓаволите и со целото срце се фрлив во 
изучување на богатите луѓе и начинот на нивното 
размислување. Научив сè што можев за внатреш-
ното делување на умот, но првично се насочив 
на психологијата на парите и успехот. Одлучив 
дека е вистина: навистина богатите размислуваат 
поинаку од сиромашните и дури и од луѓето од 
средната класа. На крај станав свесен за тоа дека 
моите мисли ме спречуваа да се збогатам. Нај-
важно од сè, научив неколку моќни техники и стра-
тегии за практично да го преобразам мојот ум за да 
размислувам како богатите луѓе.

Најпосле реков, „Доста дрдориш за тоа, ај-
де да пробаме“. Одлучив да се пробам во уште 
еден бизнис. Бидејќи бев навлезен во областа 
на здравиот живот и вежбањето, отворив една од 
првите продавници за фитнес опрема во Северна 
Америка. Немав пари, па зедов заем од две илјади 
долари од Виза картичката за да го започнам биз-
нисот. Почнав да го применувам тоа што го научив 
за богатите луѓе, во смисла на нивните деловни 
и мисловни стратегии. Првата мисија ми беше 
да се посветам на мојот успех и да „играм за да 
победам“. Се заколнав дека ќе се насочам и нема 
ниту да помислам да излезам од бизнисот сè додека 
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не станам милионер или повеќе од тоа. Тоа беше 
суштински различно од моите претходни напори, 
со кои бидејќи секогаш размислував краткорочно, 
постојано скршнував пред добрите прилики или 
кога почнуваше да станува густо.

Почнав и да го предизвикувам мојот ментален 
приод кога и да почнев да размислувам на финан-
сиски негативни или непродуктивни начини. Во 
минатото, верував дека она што ми го кажуваше 
умот е вистина. Сфатив дека на многу начини мо-
јот ум беше мојата најголема пречка за успехот. 
Одлучив да не се задржувам на мислите што не 
ме впрегнуваа кон мојата визија за богатството. Ги 
искористив сите принципи за кои ќе дознаете во 
оваа книга. Дали делуваше? И тоа како!

Бизнисот беше толку успешен што за само две 
години и шест месеци отворив десет продавници. 
Потоа ја продадов компанијата на една од 500-
те најбогати компании во земјата, за 1.6 милиони 
долари.

Потоа се преселив во сончевото Сан Диего. 
Зедов две слободни години за да ги прочистам моите 
стратегии и почнав да се занимавам со деловен 
консалтинг. Мислам дека беше многу ефикасно за 
луѓето бидејќи на нашите сесии постојано носеа 
пријатели, партнери и соработници. Наскоро поду-
чував по десет, а некогаш и по дваесет луѓе одеднаш.

Еден од моите клиенти предложи да отворам 
училиште. Сметав дека тоа е добра идеја и отворив. 
Го основав Стрит Смарт Бизнис Скул и научив ил-
јадници луѓе низ цела Северна Америка за „улич-
ните“ деловни стратегии за „вртоглав“ успех.

Додека патував низ континентот одржувајќи ги 
моите семинари, забележав нешто необично: Имате 
двајца што седат еден до друг, во истата просторија 
и ги изучуваат истите принципи и стратегии. Еден 
ги впива алатките и се вивнува кон успехот. 
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Но што мислите дека се случува со човекот 
што седи до него или до неа? Одговорот е, ништо 
особено!

Тогаш ми стана очигледно дека може да рас-
полагате со најдобрите „алатки“ на светот, но 
ако имате мало истекување во вашата „кутија за 
алати“ (во моментов покажувам кон моето срце) 
тогаш имате проблем. Така ја создадов програмата 
наречена Интензивна програма за милионерскиот 
ум, заснована врз внатрешната игра на парите и 
успехот. Кога ја комбинирав внатрешната игра 
(кутијата за алати) со надворешната игра (алатите), 
буквално резултатите од сите се вивнаа низ кровот! 
Значи тоа ќе го научите во оваа книга: како да 
ја совладате внатрешната игра на парите за да 
победите во играта на парите – како да размислувате 
како богат човек за да станете богати!

Често луѓето ме прашуваат дали мојот успех 
бил „работа од еден обид“ или дали продолжил. 
Дозволете вака да ви објаснам: Користејќи ги 
истите принципи што ги предавам, сега имам зара-
ботено милиони и милиони долари и неколку пати 
ги надминувам границите на мултимилионер. Бук-
вално сите мои инвестиции и деловни работи се 
вивнаа кон небото! Некои ми велат дека го имам 
„допирот на Мида“, со кој сè што допирам, се 
претвора во злато. Во право се, но она што можеби 
не го сфаќаат е дека да се има допирот на Мида 
едноставно е друг начин да се каже или да се има 
„финансиски нацрт“ насочен кон успех, што е токму 
она што ќе го имате штом ги научите принципите и 
ќе ја практикувате работата.

На почетоците од Интензивниот семинар 
за милионерскиот ум, ја прашував публиката, 
„Колкумина од вас дојдоа овде да научат?“ Тоа е 
трик прашање бидејќи како што вели писателот 
Џош Билингс, „Она што не го знаеме не нè одделува 
од успехот; она што знаеме дека едноставно не е 
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така, тоа е нашата најголема пречка“. Во оваа книга 
не се работи толку за учење, колку што се работи за 
„одучување“! 

Суштински е да препознаете како вашиот по-
ранешен начин на размислување и делување ве 
довел онаму каде што сте во моментов.

Ако сте многу богати и навистина среќни, во 
ред. Но ако не сте, ве поканувам да размислите за 
можностите што можеби нема да се вклопуваат во 
вашата „кутија“ на она што моментално сметате 
дека е правилно или соодветно за вас.

Иако предлагам дека вие „не треба да верувате 
на ништо што зборувам“ и сакате да ги пробате 
концептите во вашите животи, ќе ве замолам да 
имате доверба во идеите што ги читате. Не дека 
лично ме познавате, туку бидејќи илјадници и 
илјадници луѓе веќе ги смениле нивните животи 
како резултат на принципите во оваа книга.

Кога сме кај довербата, таа ме потсетува на една 
од моите омилени приказни. Се работи за човек кој 
шета покрај гребенот и одеднаш ќе се затетерави, 
ќе се лизне и ќе падне. За среќа, доволно е свесен за 
да се фати за работ и останува да виси. Виси и виси 
и најпосле извикува, „Зарем горе нема некој што ќе 
ми помогне?“ Не се слуша одговор. Продолжува да 
вика и да вика, „Зарем горе нема некој што ќе ми 
помогне?“ Најпосле се слуша силен и громогласен 
глас, „Овде Бог. Можам да ти помогнам. Само пуш-
ти се и верувај“. Потоа се слуша:  „Зарем горе нема 
некој друг што ќе ми помогне?“

Лекцијата е едноставна. 
Ако сакате да се искачите на повисоко ниво од 

вашиот живот, мора да сакате да се ослободите од 
некои стари начини на размислување и суштес-
твување и да прифатите нови. Резултатите ќе збо-
руваат сами за себе. 
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ПРВ ДЕЛ

ВАШИОТ ФИНАНСИСКИ НАЦРТ

Живееме во свет на двојбеност: горе и долу, 
светло и темно, жешко и ладно, внатре и надвор, 
брзо и бавно, десно и лево. Ова се само неколку 
примери за илјадниците спротивставености. За да 
постои едната, мора да постои и другата спротив-
ставеност. Зарем е можно да се има десна страна 
без левата? Не верувам. 

Според тоа, исто како што има „надворешни“ 
закони за парите, сигурно има и „внатрешни“ 
закони. Надворешните закони вклучуваат работи 
како деловно знаење, раководење со пари и инвести-
циски стратегии. Тие се клучни. Но внатрешната 
игра е исто така важна. Аналогијата би била меѓу 
столарот и неговите алати. Важно е да се има врвни 
алати, но да се биде врвен столар кој вешто ги ко-
ристи алатите е уште покритично.

Имам изрека: „Не е доволно да се биде на вис-
тинското место во вистинското време. Мора да 
бидете вистинската личност на вистинското место 
во вистинското време“. 

Па, кои сте вие? Како размислувате? Кои се 
вашите верувања? Какви се вашите навики и особи-
ни? Како се чувствувате во врска со себеси? Колку 
сте самоуверени? Колку се поврзувате со луѓето? 
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Колку им верувате на луѓето? Дали навистина 
верувате дека заслужувате богатство? Каква е ва-
шата способност да делувате и покрај стравот и 
покрај грижите и покрај непријатноста? Дали може 
да делувате и кога не сте добро расположени?

Факт е дека вашиот карактер, вашето разми-
слување и вашите уверувања се критичен дел од 
она што го одредува нивото на вашиот успех.

Еден од моите омилени писатели, Стјуарт 
Вајлд, вели вака: „Клучот за успехот е да се подигне 
сопствената енергија; кога го правите тоа, луѓето 
природно ќе бидат привлечени кон вас. А, кога ќе 
се појават, наплатете им!“

ПРИНЦИП НА БОГАТСТВО:
Вашите приходи можат да растат до 

границата до која вие растете!
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Зошто е важен вашиот финансиски 
нацрт?

Сте слушнале за луѓето што „пропаднале“ 
финансиски? Сте забележале дека некои луѓе имаат 
многу пари и ги губат или имаат одлични можности 
што добро започнуваат, но потоа се упропастуваат? 
Сега ја знаете вистинската причина. Однадвор 
изгледа како лоша среќа, надолен пресврт во еконо-
мијата, ужасен партнер, или што и да е. Однатре 
е друга работа. Затоа ако заработите многу пари 
кога не сте подготвени за нив однатре, има големи 
шанси вашето богатство да биде краткотрајно и да 
го загубите.

Мнозинството луѓе едноставно немаат вна-
трешен капацитет за да создадат и задржат големи 
количини пари и зголемените предизвици што одат 
со тоа. Тоа, драги мои, е главната причина што 
немаат многу пари.

Совршен пример се добитниците на лото. Ис-
тражувањата покажале дека и покрај големината на 
добивката, повеќето добитници на крајот се враќаат 
на нивната првобитна финансиска состојба, на су-
мата со која удобно можат да се справуваат.

Од друга страна, се случува спротивното за 
оние што сами се потрудиле да станат милионери. 
Забележете дека кога тие милионери ги губат па-
рите, обично за кратко време ги враќаат. Доналд 
Трамп е добар пример. Трамп вредеше милијарди, 
загуби сè и по две години си го врати богатството и 
уште повеќе заработи.
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Зошто се случува тој феномен? Бидејќи иако 
оние што сами го стекнале богатството можат да 
ги загубат своите пари, тие никогаш не ја губат 
најважната состојка на нивниот успех: нивниот 
милионерски ум. Се разбира, во случајот „Доналд“ 
се работи за неговиот „милијардерски“ ум. Дали 
сфаќате дека Доналд Трамп никогаш не може да 
биде само милионер? Ако Доналд Трамп имаше 
нето вредност од само еден милион долари, како 
мислите дека ќе се чувствува во врска со неговиот 
финансиски успех? Повеќето би се согласиле дека 
најверојатно ќе се чувствува банкротирано, како 
финансиски неуспех!

Тоа е така бидејќи финансискиот „термостат“ 
на Доналд Трамп е наместен на милијарди, не на 
милиони. Финансиските термостати на повеќето 
луѓе се наместени на создавање илјадници, не 
милиони долари; финансиските термостати на 
некои луѓе се наместени на создавање стотици, дури 
не ни на илјадници; а финансиските термостати на 
некои луѓе се наместени под нулата. Тие проклето 
смрзнуваат и немаат поим зошто!

Вистината е дека повеќето не стигнуваат до 
нивниот полн потенцијал. Најголем дел од луѓето 
не се успешни. Истражувањата покажуваат дека 
осумдесет проценти од поединците никогаш нема 
да бидат финансиски самостојни, на начин на кој-
што би сакале да бидат, а осумдесет проценти нико-
гаш нема да речат дека се навистина среќни.

Причината е едноставна. 
Најголемиот дел од луѓето се несвесни. Малку 

подзаспале пред воланот. Работат и мислат на 
површно ниво од животот – засновано само на она 
што го гледаат.  Живеат исклучиво во видливиот 
свет.
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Корените ги создаваат плодовите

Замислете си дрво. Да речеме дека дрвото го 
претставува дрвото на животот. На дрвото има 
плодови. Во животот, нашите плодови се нарекуваат 
резултати. Значи ги гледаме плодовите (нашите 
резултати) и не ни се допаѓаат; нема доволно, 
премногу се мали или немаат добар вкус.

Што треба да направиме? Повеќето од нас 
вложуваат уште повеќе внимание и фокус на пло-
довите, на нашите резултати. Но што е тоа што ги 
создава тие плодови? Семето и корените се тие што 
ги создаваат плодовите.

Тоа што е под земја го создава тоа што е над 
земја. Тоа што е невидливо го создава тоа што е 
видливо. Што значи тоа? Значи дека ако сакате да 
ги смените плодовите, прво ќе мора да ги смените 
корените. Ако сакате да го смените видливото, 
прво ќе мора да го смените невидливото.

ПРИНЦИП НА БОГАТСТВОТО:
Ако сакате да ги смените плодовите, прво 

мора да ги смените корените.
Ако сакате да го смените видливото, прво 

мора да го смените невидливото.

Се разбира, некои велат дека да се види значи 
да се поверува. Прашањето што го имам за тие луѓе 
е „Зошто се мачите да ја плаќате вашата сметка за 
струја?“ 
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Иако струјата не може да се види, сигурно може 
да се препознае и да се искористи нејзината моќ. 
Ако се сомневате во нејзиното постоење, едно-
ставно ставете го прстот во електричниот приклу-
чок и ви гарантирам дека вашите сомнежи веднаш 
ќе исчезнат.

Според моето искуство, она што не можете да 
го видите во овој свет е далеку помоќно од сè што 
гледате. Можеби ќе се согласите со оваа изјава или 
не, но до мерата до која не го применувате принципот 
во вашиот живот, сигурно страдате. Зошто? Бидејќи 
одите спроти законите на природата, според кои 
сè што е под земја го создава тоа што е над земја, 
според кои сè што е невидливо го создава она што 
е видливо.

Како луѓе, ние сме дел од природата, а не над 
неа. Затоа, кога се порамнуваме со законите на 
природата и работиме на нашите корени – нашиот 
„внатрешен“ свет – нашите животи глатко течат. 
Кога не го правиме тоа, животот станува бурен.

Во секоја шума, на секоја фарма, во секој 
овоштарник на земјава, тоа што е под земја го создава 
тоа што е над земја. Затоа е залудно насочувањето 
на вашето внимание кон плодовите. Не можете да 
ги смените плодовите што веќе висат на дрвото. Но 
можете да ги смените утрешните плодови. Но за да 
го направите тоа, ќе мора да копате под земја и да 
ги исправите корењата.
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Четирите квадрати

М Е 
Д   Ф 

Една од најважните работи што ќе ги разберете 
е дека не живееме само во една рамнина на пос-
тоењето. Живееме во најмалку четири различни 
сфери одеднаш. Овие четири квадрати се физичкиот 
свет, менталниот свет, емоционалниот свет и духов-
ниот свет.

Повеќето луѓе не разбираат дека физичкиот 
свет е само отпечаток на другите три.

На пример, да претпоставиме дека штотуку сте 
напишале писмо на вашиот компјутер. Го притискате 
копчето за печатење и писмото излегува од вашиот 
печатач. Ја гледате хартијата и забележувате печатна 
грешка. Го земате вашиот верен бришач и ја бришете 
грешката. Тогаш повторно го притискате копчето за 
печатење и повторно излегува истата грешка.

Ох, леле, како е можно? Штотуку ја избришавте! 
Овој пат земате поголем бришач и уште посилно и 
подолго бришете. 
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Дури и го проучувате прирачникот од триста 
страници, наречен Ефикасно бришење. Сега ги 
имате сите „алати“ и знаењето што ви е потребно. 
Подготвени сте. Притискате печати и повторно се 
појавува! „Ова не е можно!“ вчудоневидено изви-
кувате. „Како е можно ова? Што се случува? Да не 
сум во зоната на самракот?“

Тоа што се случува овде е дека вистинскиот 
проблем не може да го смени „отпечатокот“, фи-
зичкиот свет; може да се смени само во „програ-
мата“, во менталниот, емоционалниот и духовниот 
свет.

Парите се резултат, богатството е резултат, 
здравјето е резултат, болеста е резултат, вашата те-
жина е резултат. 

Живееме во свет на причина и последица. 

ПРИНЦИП НА БОГАТСТВО:
Парите се резултат, богатството е резултат, 

здравјето е резултат,
болеста е резултат, вашата тежина е 

резултат. Живееме во свет на причини и 
последици.

Дали некогаш сте слушнале некој да вели дека 
недостатокот на пари е проблем? 

Сега, слушнете го ова: Недостатокот на пари 
никогаш, никогаш не е проблем. Недостатокот на 
пари е само симптом на тоа што се случува одоздола.

Недостатокот на пари е последицата, но што е 
причината што лежи во коренот? 

Се сведува на следново. 
Единствениот начин да го смените вашиот 

„надворешен“ свет е прво да го смените вашиот 
„внатрешен“ свет.
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Какви резултати и да имате, дали се богати 
или сиромашни, добри или лоши, позитивни или 
негативни, секогаш имајте на ум дека вашиот 
надворешен свет е само одраз на вашиот внатрешен 
свет. Ако работите не се одвиваат добро во вашиот 
надворешен живот, така е бидејќи работите не се 
одвиваат добро во вашиот внатрешен живот. Толку 
е едноставно.


