40 Bune practici în stăpânirea banilor.
”Atitudinea îți determină Altitudinea.”
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O atitudine bună față de bani, față de afaceri, bogăție și viață, în general, îți influențează în
mod evident nivelul financiar la care ajungi.
Materialul pus la dispoziție are valoare mentală și emoțională pentru cei care cred că rezultatele
financiare stau în puterea lor, pentru cei care cred în puterea persoanală de a obține ceea ce își
doresc de la viață, pentru cei care sunt dispuși în a-și schimba convingerile și gândirea în
legătură cu banii.
Daca încă NU crezi că TU EȘTI SINGURUL RESPONSABIL de bunăstarea ta și de banii pe
care îi căștigi în prezent, s-ar putea ca materialul de față să nu te ajute prea mult.

Atitudine x Abilităţi = Succes financiar
Cum definim Atitudinea?
ATITÚDINE - Ținută sau poziție a corpului. 2. Fel de a fi sau de a se comporta (reprezentând
adesea o anumită concepție); comportare. ◊ Expr. A lua atitudine = a-și manifesta poziția, a-și
afirma (cu hotărâre) punctul de vedere.
COROLAR: Nu are legătură cu ceea ce spunem, are legătură cu ceea ce ne interesează şi cu ceea
ce manifestăm.
Ce este Atitudinea?
Atitudinea este exprimarea unei concepţii pe care o ai faţă de productivitate şi eficientă sau faţă
de cineva care este harnic şi productiv. Atitudinea este o EVALUARE pe care o faci unei situaţii
cu care te confrunţi sau unei persoane. Atitudinea este exprimarea în exterior a modului în care
gândeşti şi tu, în mintea ta, despre o situaţie sau persoana.
Cum se formează Atitudinea?
1. Din experienţele proprii în legatura cu banii si/sau alte domenii;
2. Prin studierea altor oameni de success, oameni care au obținut succesul financiar;
3. Din dobândirea de convingeri si obiceiuri bune în legatură cu banii;
3. Prin exprimare repetată sau exersare a unor afirmații, mantre sau convingeri constructive;
4. Prin învățare continuă, informare în domeniul financiar și testare a informațiilor.
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Bune practici în stăpânirea banilor
1. Manifest atitudinea potrivită pentru a obține suma de bani pe care mi-am propus-o.
2. Acționez precum un milionar în devenire, acționez în a obține.
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 bani 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 maestru al banilor.
11.Gândesc la nivel global și aleg să îmbunătățesc viața a mii de oameni.
12. Promovez unicitatea mea către ceilalti cu pasiune și entuziasm.
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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.
15. Am claritate în vorbire, acțiune, gândire. Am scopuri clare și precise catre
prosperitate.
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 maestru al banilor.
26. Mă comport precum un magnet pentru bani și oportunități.
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.
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29. Sunt aliniat cu principiile prosperității, cu misiunea mea și cu obiectivele
financiare pe care mi le propun.
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, bogat și fericit.
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.
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.
(completeaza cu suma pe care o dorești în următoarea perioadă de timp)
* Acest material PDF are titlu informativ, cu caracter orientativ și poate avea efecte diferite in anumite conditii sau
circustante. NU reproduce. NU vinde acest document. NU schimba textul sau continutul.
* Reproducerea, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, sau punerea la dispoziţia publică cu scop comercial sau
gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite fără permisiunea scrisă a deţinătorului copyrightului, reprezintă o încălcare a
legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi aceste fapte se pedepsesc penal şi/sau civil în conformitate cu
legile în vigoare.
* Toate drepturile rezervate @ SebastianBala.ro & Start4Business ® 2019 *
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Maestrul Banilor: Training în dezvoltarea mentalității
financiare și a managementului banilor personali.
Vrei să dobândești o gândire corectă în privința banilor?
Vrei să obții mai mulți bani și simți totuși că ceva te blochează?
Vrei să ai un sistem organizat prin care să îți gestionezi banii?
Dacă ai răspuns cu DA la întrebările de mai sus sau vrei să devii o persoană
responsabilă de educația ta financiară, atunci merită să citești mai departe

Ce câștigi și la ce este util acest training?












Dobândești claritate în legătură cu utilizarea banilor tăi.
Identificăm nivelul tău financiar intern. (Termostatul financiar).
Înțelegi cum funcționează banii și care e rolul lor în viața ta.
Afli care sunt blocajele în legătură cu banii și care sunt tiparele financiare.
Întelegi cum să câștigi bani într-un mod autentic din misiunea și pasiunea ta.
Obținem bunăstare și echilibru între cheltuieli și economii, investiții și bani
de distracție.
Te ancorezi în mentalitatea omului prosper, înveți cum să primești și să
accepți sume mari de bani în viața ta.
Descoperim obiceiurile financiare bune pentru tine, care să te ajute să devii
un om bogat.
Facem un plan de educație financiară cu rezultate pe următoarele 6 luni.
Dobândești o metodă testată prin care TU să te folosești de bani și NU banii
de tine.
Primești un sistem clar prin care să gestionezi banii și să obții libertate
financiară.
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Ce crezi, merită să investești în viitorul tău financiar?
Aplică ACUM și ai CADOU in valoare de 100€.
Trimite ACUM mesaj cu textul ”Testez MAESTRUL BANILOR” și te contactam
pentru detalii de participare.

GARANTIA Start4Business: Nu îți place sau nu e pentru tine?
NU PLĂTEȘTI NIMIC.
contact@start4business.ro / +40 726 633 927
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