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1. Manifest atitudinea potrivită pentru a obține ceea ce mi-am 

propus. 

2. Acționez precum un milionar în devenire. 

3. Trăiesc într-un mod responsabil și conștient. 

4. Abundența și prosperitatea sunt stările mele naturale. 

5. Creez nivelul exact al succesului meu financiar. Eu îmi reglez 

termostatul financiar. 

6. Dau și primesc într-un mod plin de compasiune și integritate. 

7. Acționez în a multiplica banii și resursele. 

8. Îmi adaptez modul de gândire conform principiilor prosperității. 

9. Sunt mereu angajat în învatare și dezvoltare continuă. 

10. Îmi pot dezvolta intuiția precum un Milionar Iluminat. 

11. Gândesc la nivel global și aleg să îmbunătățesc viața a mii de 

oameni. 

12.  Promovez unicitatea mea către ceilalti cu pasiune și entuziasm. 

13.  Sunt orientat mai întâi către a crea valoarea care să genereze 

rezultatele financiare dorite. 

14.  Aleg să fiu plătit pe baza rezultatelor pe care le generez. 
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15.  Am claritate în vorbire, acțiune, gândire. Am scopuri clare și 

precise ale prosperității. 

16.  Mă gândesc în ambele direcții. Pot obține și ambele variante. 

17.  Îmi gestionez cu înțelepciune, atenție și chibzuință banii. Sunt un 

bun manager financiar. 

18. Îmi folosesc resursele și potențialul într-un mod optim și eficient. 

19.  Mă înconjor de oameni cu potențial. Îmi plac oamenii de succes și 

bogați. 

20. Pot fi tot ceea ce mi-ai propus să fiu. Pot obține rezultatele 

financiare pe care le vreau. 

21.  Numai eu sunt responsabil să câstig cât de mult sunt capabil. 

22. Am talentul unui geniu în devenire. Am toate condițiile să devin 

cea mai bună versiune a mea. 

23. Mă bazez exclusiv pe abilitățile mele de a-mi asigura viitorul  și 

libertatea financiară. 

24. Am dreptul să fiu bogat, fericit și liber. 

25. Fac ceea ce îmi place și banii vor fi atrași de mine. Atrag 

circumstanțele și oportunitățile devenirii unui Milionar Iluminat. 

26. Sunt precum un magnet pentru bani. 
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27. Găsesc noi surse de a genera valoare pentru mine și pentru 

oamenii din jur. 

28. Folosesc puterea întrebarilor bune pentru a determina 

răspunsuri excelente. 

29. Sunt aliniat cu principiile prosperității, cu misiunea mea și cu 

obiectivele financiare pe care mi le-am propus. 

30. Dacă este ceva ce vreau să obțin, doar mie îmi stă în putere să 

obțin. Orice rezultat financiar îmi este în putere. 

31.  Atunci când stăpânesc principiile prosperității și pe mine pot să 

obțin asta. 

32. Sunt perfect merituos de a fi prosper. 

33. Am toate calitățile și merit pe deplin să ajung la adevărata mea 

valoare. 

34. Am încredere în misiunea mea, am curaj în îndeplinirea ei. 

35. Generozitatea este atitudinea mea față de oameni. 

36. Devin congruent cu principiile prosperității. Devin partener al 

acestei creații și manifest cu ușurință prosperitatea și abundența. 

37. Evoluez și cresc în fiecare zi. Devin pe zi ce trece din ce în ce mai 

bogat. 
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38. Capitalizez eforturile mele față de oameni în cele mai profitabile 

moduri și în ambele direcții. 

39. Îmi orientez eforturile financiare către investiții pe termen mediu 

și lung mai degrabă decât în a economisi. 

40. Îmi asum riscuri strategice în direcția visurilor mele. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifest ușor suma de …………………, ca venit în viața mea. 
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