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JŪSŲ FINANSINIS PLANAS

Ar norėtumėte turėti žymiai daugiau pinigų? Ar 
norėtumėte, būti žymiai laimingesni? 

Jei taip, vadinasi, atsidūrėte tinkamoje vietoje. 
Kodėl? Nes perskaitę šią knygutę Jūs pagaliau 
išsiaiškinsite finansinės sėkmės, vidutinybės ar 
nesėkmės priežastis (leiskite man pakartoti – 
PRIEŽASTIS).

Aš esu T. Harv Eker, radijuje ir televizijoje 
gerai žinomas dėl savo posakio: „Duokite man 
penkias minutes ir aš pasakysiu Jūsų finansinę 
ateitį visam likusiam gyvenimui.“
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Kaip? Trumpo pokalbio metu aš galiu nustatyti 
taip vadinamąjį Jūsų „finansinį planą“. 
Kiekvieno iš mūsų pasąmonėje slypi finansinis 
planas, kuris ir lemia mūsų finansinę padėtį. 

Jūs galite būti puikus verslininkas, geriausias 
derybininkas ar rinkodaros specialistas, 
galite būti geriausias pardavėjas ar geriausias 
vadybininkas. Galite būti savo darbo srities 
ekspertas. 

Galite išmanyti visas strategijas nekilnojamojo 
turto srityje. Galite mokėti tvarkytis akcijų 
biržose ir išmanyti finansų valdymo metodus.  

Tačiau jei Jūsų pasąmonėje esantis finansinis 
planas numato ne aukščiausią sėkmės lygį, Jūs 
niekada, kartoju – NIEKADA – neturėsite daug 
pinigų. 

O jei netyčia jų įgysite, kažkaip sugebėsite juos 
prarasti. 

Pateiksiu Jums pavyzdį. Visi esame girdėję apie 
Donaldą Trumpą. Tai milijardierius, kuris viską 
prarado. Bet po dvejų metų ne tik susigrąžino 
viską, bet net uždirbo daugiau. 

Kodėl? Todėl, kad jo finansinis planas numato 
aukščiausią lygį.  
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Kitoje medalio pusėje aptinkame loterijų 
laimėtojus. Visi esame girdėję tokių istorijų. 

Jie laimi 5, 10, 50 ar 100 mln. EUR, bet po 
penkerių metų daugiau nei pusės laimėtojų 
finansinė padėtis grįžta į jų pradinį tašką. 

Kodėl? Todėl, kad jų finansinis planas numato 
žemiausią lygį. 

Kaip aš apie visa tai sužinojau? Paprastai. 
Dvylika metų aš dėjau didžiules pastangas, kaip 
pamišęs dirbau 17 valandų per parą, septynias 
dienas per savaitę, stengdamasis uždirbti kuo 
daugiau. 

Turėjau 12 darbų, dirbau 14 įmonių. 
Išstudijavau kiekvieną verslo strategiją, eidavau 
į visus motyvacinio pobūdžio renginius ir 
net buvau labiausiai apsišvietusių dvasinių 
patarėjų sekėju, vildamasis, kad gal man padės 
aukštesniosios jėgos. 

Niekas nepadėjo, kol nesužinojau apie savo 
finansinį planą ir būdus, kaip jį pakeisti. 

Štai kaip aš pakeičiau savo gyvenimą. Dabar 
mano misija yra pasidalyti šiais principais su 
kiek įmanoma daugiau žmonių tam, kad ir jie 
nustotų kovoti bei nerimauti ir pradėtų gyventi, 
išnaudodami savo finansinį potencialą. 



Kaip iš naujo nustatyti savo vidinį pinigų termostatą ir susikurti finansinę gerovę Kaip iš naujo nustatyti savo vidinį pinigų termostatą ir susikurti finansinę gerovę 

Užprogramuokite save sėkmei
T. Harv Eker

„New York Times“ bestselerių sąrašo viršūnėje atsidūrusių knygų autorius

Užprogramuokite save sėkmei
T. Harv Eker

„New York Times“ bestselerių sąrašo viršūnėje atsidūrusių knygų autorius

KOKS YRA JŪSŲ FINANSINIS 
PLANAS IR KAIP JIS 

SUDAROMAS?

Taip pat kaip namo planas, kuris numato 
būsimo namo dizainą, Jūsų finansinis planas 
numato, kaip Jūs tvarkysite savo piniginius 
reikalus. 

Tai Jūsų minčių, jausmų ir veiksmų derinys.
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Pristatysiu finansinio plano pasireiškimo 
procesą, kuris atrodo taip:

Ką Jūs iš tikrųjų galvojate apie save? Kiek 
pasitikite savimi? Ar esate pasiryžę imtis 
veiksmų, nepaisydami nepatogumų, 
diskomforto ar baimės? 

Tiesa ta, kad Jūsų mąstymas, charakteris ir 
įsitikinimai yra lemiami veiksniai nustatant 
Jūsų sėkmės lygį. 

Taigi, iš kur atsiranda Jūsų mintys ir 
įsitikinimai? Pirmiausia jie atkeliauja iš 
praeityje, ypač vaikystėje, gautos informacijos 
ar įsimintų momentų.

Jūsų mintys sukelia jausmus, kurie sukelia 
veiksmus, o pastarieji duoda rezultatų. Taigi, 
kokios yra Jūsų mintys, įsitikinimai ir įpročiai?  

M   J   V =R
FINANSINĖS GEROVĖS 

PRINCIPAS:
Mintys sukelia jausmus.

Jausmai sukelia veiksmus.
Veiksmai duoda rezultatų.
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Kas buvo pirminiai tokios informacijos ar 
atmintyje įstrigusių momentų šaltiniai? Tėvai, 
broliai ir seserys, valdžios atstovai, mokytojai, 
religiniai lyderiai, žiniasklaida, kultūra? 

Kalbant apie kultūrą turbūt sutiksite, kad 
tam tikrose kultūrose egzistuoja tam tikros 
mąstymo ir disponavimo pinigais tendencijos, 
kai tuo tarpu kitose kultūrose jos yra visiškai 
skirtingos?

Žinoma. Taigi leiskite man užduoti Jums 
klausimą. Ar vaikas gimsta turėdamas konkretų 
supratimą, kaip elgtis su pinigais, ar jis 
mokomas būdų, kaip tai daryti?

Faktas tas, kad mes visi buvome mokomi 
tvarkyti piniginius reikalus. Ir daugelis iš mūsų 
buvome mokomi žmonių, kurie arba neturėjo 
daug pinigų, arba turėjo daug neigiamų 
įsitikinimų, įpročių ir emocijų, susijusių su 
pinigais. 

Jų mąstysena persidavė mums ir tapo mūsų 
įprasta ir natūralia mąstysena.

Mes net nežinome, kodėl priimame būtent 
tokius sprendimus. Mes tiesiog darome 
geriausia, ką galime, iš to, ką turime. O 
problema ta, kad toks mąstymas iš tiesų užkerta 
mums kelią pasiekti visišką sėkmę, kurios 
norime.
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Taigi, kokiu būdu mus sąlygoja ar moko? 
Egzistuoja trys pagrindinės įtakos.

Pirmoji: žodinis programavimas. Tai viskas, ką 
Jūs girdėjote jaunystėje. Antroji: modeliavimas. 
Tai viskas, ką Jūs matėte, kai buvote jauni. Ir 
trečioji: konkretūs įvykiai.  

Tai visos Jūsų patirtys, susijusios su pinigais. Tai 
sėkmės, turtai ir turtingi žmonės praeityje. 

Pirmoji įtaka: žodinis programavimas. 
Kokius pasakymus apie pinigus, sėkmę ir 
turtingus žmones girdėjote augdami? 

Kai užduodu šį klausimą intensyvių seminarų 
„Milijonieriaus mąstymas“ metu, išgirstu štai 
tokių atsakymų, kuriuos žmonės šūkteli iš 
vietos: „Pinigai yra blogio šaknys.“ „Turtingi 
žmonės yra godūs.“ „Šlykščiai turtingas.“

FINANSINĖS GEROVĖS 
PRINCIPAS:

proto lavinimas ir valdymas 
yra svarbiausias įgūdis, 

kurį apskritai galite turėti, 
kalbant tiek apie laimę, tiek 

apie sėkmę.
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„Norėdami uždirbti pinigų, turite sunkiai 
dirbti.“ „Dvasingas negali būti turtingas.“ 
„Pinigai neatneša laimės.“ „Meilės už pinigus 
nenusipirksi.“ „Pinigai ant medžių neauga.“ 
„Negalime sau to leisti.“ Arba: „Niekada 
nebūna gana.“ 

Norite išgirsti mano tėvo mėgstamiausią frazę? 
Kiekvieną kartą, kai aš jo kažko paprašydavau, 
jis užriaumodavo: „Ei, iš ko aš padarytas – 
pinigų?“ 

Aš mėgdavau pajuokauti. Atsakydavau: 
„Norėčiau, tėti. Aš paimčiau ranką, koją. 
Net paimčiau mažąjį pirštelį.“ Jis niekada 
nenusijuokdavo. 

Visi pasisakymai, kuriuos girdėjote, kiekvienas 
iš jų vis dar tūno Jūsų pasąmonėje ir yra plano, 
veikiančio Jūsų finansus, dalis... Ir Jūs to net 
nežinote. 

Kaip pavyzdį panagrinėkime Stepono situaciją. 
Kai Steponas atėjo į mūsų seminarą, jo 
mėnesinis uždarbis paskutinius devynerius 
metus siekė daugiau kaip 3000 EUR. 

Uždirbti pinigus Steponui nebuvo sunku. Jo 
uždavinys buvo tuos pinigus išlaikyti. Nepaisant 
jo pastovių didelių pajamų, jam nepavykdavo 
sutaupyti net menkiausios sumos. Stepono 
grynoji vertė buvo lygi nuliui! 
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Steponas mums papasakojo, kad kai jis augo, 
mama nuolat sakydavo: „Turtingi žmonės 
yra godūs. Reikia turėti tiek, kad užtektų 
pragyvenimui. Kitaip tapsi paršu.“ 

Nenuostabu, kad Steponui nesisekė. Jo motinos 
verbaliniai pareiškimai privertė jį manyti, kad 
turtingi žmonės yra godūs. 

Kadangi jis nenorėjo būti nei godus, nei 
rizikuoti, kad jį pasmerktų mama, pasąmonėje 
Steponas niekada negalėjo tapti turtingu.

Seminare, pasitelkus mūsų efektyvius 
empirinius metodus, Stepono finansinis planas 
visiškai pasikeitė. Galiausiai jis pasąmonėje 
suprato, kad šie ribojantys įsitikinimai buvo jo 
mamos, paremti jos praeities programavimu, o 
ne jo. 

Pasinaudojęs tuo, ko išmoko mokymuose, tik 
per dvejus metus iš nuolat besistengiančio 
sudurti galą su galu Steponas tapo 
milijonieriumi. 

Antroji įtaka: modeliavimas

Kaip su pinigais elgėsi Jūsų tėvai ar globėjai, 
kai Jūs augote? Ar su jais gerai tvarkėsi vienas 
iš tėvų ar abu, o gal jie nemokėjo tvarkytis su 
pinigais?
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Ar Jūsų tėvai buvo išlaidūnai ar buvo linkę 
taupyti? Ar jie buvo apsukrūs investuotojai ar 
investavimu visiškai nesidomėjo? 

Ar pinigai Jūsų namuose buvo uždirbami gana 
lengvai, ar jie asocijavosi su nuolatine kova ir 
pastangomis? Ar pinigai Jūsų namuose teikdavo 
džiaugsmą, ar jie buvo aštrių ginčų priežastis?

Kodėl tai yra svarbu? 

Tikriausiai esate girdėję posakį: „Beždžionė 
mato – beždžionė daro.“ Ir žmonių pasaulyje 
viskas vyksta labai panašiai.

Kalbant apie pinigus, dauguma iš mūsų yra 
linkę elgtis lygiai taip, kaip vienas iš mūsų tėvų, 
arba tvarkyti piniginius reikalus, pasitelkdami 
abiejų tėvų tam tikrus elgesio bruožus. 

Tačiau kai kurie iš mūsų bus linkę elgtis visiškai 
priešingai, nei jų tėvai. O kodėl taip nutinka? 
Visa tai priklauso nuo Jūsų pykčio, kurį jautėte 
tėvams ar finansinei situacijai, kurioje augote, 
stiprumo
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Trečioji įtaka: 
konkretūs įvykiai 

Kokius jausmus, išgyvenimus, susijusius su 
pinigais, sėkme, gerove ir turtingais žmonėmis, 
patyrėte augdami? Savo seminaruose pasakoju 
vieną istoriją apie moterį, kuri, kai jai buvo 
aštuoneri metai, išgirdusi atvažiuojančio ledų 
furgono dardėjimą nubėgo pas mamą ir paprašė 
60 centų, o jos mama atsakė: „Atleisk, mieloji, 
aš neturiu pinigų. Eik paprašyk tėčio. Visus 
pinigus turi tėtis.“ Ji nubėgo pas tėtį, gavo tuos 
60 centų, nusipirko ledų ir labai tuo džiaugėsi.

Kitą savaitę vėl, išgirdusi atvažiuojančio ledų 
furgono dardėjimą, ji nubėgo pas mamą ir 
paprašė 60 centų, o jos mama atsakė: „Atleisk, 
mieloji, aš neturiu pinigų. Eik paprašyk tėčio. 
Visus pinigus turi tėtis.“ Ji nubėgo pas tėtį, 
gavo tuos 60 centų, nusipirko ledų ir labai tuo 
džiaugėsi. 

Ir ką gi ji netrukus sužinojo apie pinigus? Na, 
pirmasis dalykas, kurį mergaitė sužinojo, buvo 
tas, kad visus pinigus turi vyrai.
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Taigi, kai ji ištekėjo, kaip manote, ko ši jauna 
moteris tikėjosi iš savo vyro? Aš Jums pasakysiu 
ko – tai jau nebebuvo 60 centų. Ji kažkaip iš to 
išaugo! 

Antrasis dalykas, kurio ji išmoko, buvo tas, 
kad moterys neturi pinigų. Dieviškoji mama – 
modelis, pinigų neturėjo, todėl akivaizdu, kad 
tai yra geriausias būdas puikiai moteriai.

Nesąmoningai besistengdama gyventi būtent 
taip, ji turėjo atsikratyti visų turimų pinigų.

Vienintelis dalykas, dėl kurio ši moteris ir jos 
sutuoktinis kovojo, buvo pinigai. Ir tai vos 
nesugriovė jų santuokos. Tačiau intensyviame 
seminare „Milijonieriaus mąstymas“ abu 
sutuoktiniai išmoko atnaujinti savo finansinį 
planą ir susikurti trečiąjį, orientuotą į jų 
santykius. 

Šiandien jie jaučiasi laimingi visiškai 
nesiginčydami dėl pinigų. 

Štai dar viena istorija apie vieną iš mūsų 
seminaro dalyvių – Simoną. Dirbdama 
programuotoja, Simona gaudavo dideles 
pajamas, bet visada išleisdavo visus pinigus. 
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Pasikapsčius truputį giliau, ji prisiminė istoriją, 
kuri nutiko, kai jai buvo 11 metų. Ji buvo 
restorane su tėvais ir seserimi. Jos mama su 
tėčiu aršiai ginčijosi dėl pinigų. 

Jos tėtis atsistojęs šaukė ir trankė kumščiu į 
stalą. Ji prisimena, kaip tėtis paraudonavo, tada 
pamėlynavo ir ištikus širdies smūgiui nukrito 
ant žemės. 

Jam buvo suteikta pirmoji pagalba – širdies ir 
plaučių reanimacija, bet veltui. Simonos tėtis 
mirė jai ant rankų. 

Dėl šios ankstyvos patirties Simonos atmintyje 
pinigai asocijavosi su skausmu. Todėl 
nenuostabu, kad užaugusi ji nesąmoningai 
atsikratydavo visų savo pinigų. 

Kodėl nepabandyti ir atsikratyti to skausmo? 
Intensyvaus seminaro „Milijonieriaus 
mąstymas“ metu mes padėjome Simonai 
nustatyti šį seną finansinį planą ir jį 
perprogramuoti. Šiandien ji tvirtai žengia savo 
finansinės laisvės link.

FINANSINĖS GEROVĖS 
PRINCIPAS:

Jūsų pajamos gali augti 
tik tiek, kiek tobulėjate 

Jūs pats!
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Taigi, kaip nustatytas Jūsų 
dabartinis finansinis 

planas?

Svarbiausias klausimas: kaip nustatytas Jūsų 
dabartinis finansinis planas? Kaip Jūs galite tai 
pasakyti? Paprastai. 

Įvertinkite rezultatus. Pažvelkite į savo pajamas. 
Ar uždirbate 300 EUR, 1000 EUR, 5000 EUR, 
50 000 EUR ar milijoną EUR per mėnesį? Kad 
ir koks yra šis skaičius – tai ir yra Jūsų plano 
rezultatas.

Ar dirbate daug ir sunkiai, ar galite skirti 
pakankamai laiko poilsiui? Štai Jūsų plano 
rezultatas. Ar Jūsų pajamos pastovios ar 
nepastovios?

Ar Jūs esate išlaidūnas ar linkęs taupyti; puikiai 
tvarkotės su pinigais ar Jums tai daryti nesiseka? 
Ar esate linkęs pasirinkti sėkmingas investicijas, 
ar priešingai – nesėkmingas? Ar Jūsų verslas 
klesti, ar vos išsilaiko? Visi šie veiksniai yra Jūsų 
finansinio plano rezultatas. 

Ar labai nerimaujate dėl pinigų ar nesukate dėl 
to galvos? Ar pasitikite žmonėmis, kai kalbate 
apie piniginius reikalus, ar esate įtarus? 
Jūs atspėjote.
Tai yra Jūsų plano rezultatas.
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Jūsų planas yra kaip termostatas. Jei kambario 
temperatūra yra 25 laipsniai, labai tikėtina, 
kad kambario termostatas yra nustatytas 25 
laipsniams. 

Čia prasideda įdomumas. Ar įmanoma, kad 
atidarius langus ir įleidus labai šalto lauko oro 
kambario temperatūra nukristų iki 16 laipsnių? 
Įmanoma, bet kas galiausiai atsitiks? 

Termostatas ims veikti ir vėl įšildys temperatūrą 
iki 25 laipsnių. 

O kas, jei langai atidaryti ir lauke labai karšta. 
Ar įmanoma, kad temperatūra kambaryje 
pakiltų iki 30 laipsnių? Žinoma, įmanoma, bet 
kas tokiu atveju galiausiai nutiks?

Termostatas ims veikti ir atvėsins temperatūrą 
iki 25 laipsnių. Tai reiškia, kad vienintelis būdas 
pakeisti kambario temperatūrą visam laikui, 
kartoju – visam laikui – yra iš naujo nustatyti 
termostatą. 

Tas pats taikoma ir Jums. Vienintelis būdas 
pakeisti Jūsų finansinį gyvenimą visam laikui 
yra iš naujo nustatyti Jūsų finansinį termostatą 
– kitaip vadinamą Jūsų finansinį planą. 
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Štai problema. Deja, Jūsų dabartinis finansinis 
planas liks VISAM GYVENIMUI, jei 
neišsiaiškinsite, koks jis, ir jo nepakeisite. 
Būtent tai mes ir darysime intensyviame 3 
dienų „Milijonieriaus mąstymo“ seminare. 

Ši programa pakeitė gyvenimą daugiau kaip 
milijonui žmonių iš 104 skirtingų valstybių 
visame pasaulyje. Ji pakeis ir Jūsų.

Būtent todėl, kad taikydami neįtikėtinai 
veiksmingus ir įdomius procesus mes iš tikrųjų 
pakeisime Jūsų planą tiesiog seminaro metu.

Mes nemokysime, kaip pakeisti Jūsų esamą 
planą ir paskui neišleisime Jūsų namo tai 
padaryti. Mes jį keisime būtent tą savaitgalį, 
būtent seminaro metu. Jūs ateisite turėdami 
planą, nustatytą Jūsų esamam sėkmės lygiui, o 
išeisite su visiškai nauju planu, užprogramuotu 
ypač didelei sėkmei.

Geriausia yra tai, kad šis pokytis atliekamas 
ląstelių lygmenyje, todėl jis yra NUOLATINIS!  

FINANSINĖS GEROVĖS 
PRINCIPAS:

vienintelis būdas visam 
laikui pakeisti Jūsų 

finansinės sėkmės lygį 
yra pakeisti Jūsų finansinį 

termostatą. 
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Pakeiskite savo finansinį 
planą… visam laikui

Jūs jau žengėte vieną žingsnį savo finansinės 
sėkmės link – tiesiog skaitydami šią ploną 
knygelę. Tačiau norint visam laikui pakeisti 
finansinį planą, tai turi įvykti ląstelių pagrindu. 
Vadinasi, Jūs turite atvykti ir sudalyvauti.  

Labai unikalus 
T. Harv pasiūlymas 

Nesvarbu, ar Jus lydi sėkmė, ar ne, jei Jūs nors 
kartą norėjote priartėti prie savo finansinio 
potencialo arba bent jau kartą ir visiems 
laikams norėjote išmokti valdyti pinigus, kad 
galėtumėte nustoti dėl jų nerimauti, Jūs tiesiog 
privalote sudalyvauti neeiliniame intensyviame 
3 dienų „Milijonieriaus mąstymo“ renginyje. 
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Prižadu, Jūs nustebsite, kaip greitai ir 
dramatiškai gali pasikeisti Jūsų gyvenimas, ir 
liksite sužavėti, kad tie pokyčiai prasidės iškart, 
tiesiog seminare. Taigi, pradėkite jaudintis, 
nes galiausiai Jūs prisikasite prie savo sėkmės 
šaknų. 

Laukiu Jūsų kitame intensyviame seminare 
„Milijonieriaus mąstymas“. 

Už Jūsų laisvę

T. Harv Eker

Vadovaudamasis principais, kurių dabar moko kitus, T. Harv Eker, pradėjęs 
nuo nulio, tapo milijonieriumi tik per dvejus su puse metų! Jis yra įžvalgų 
meistras, pasikliaujantis širdimi. T. Harv Eker yra „Peak Potentials Training“ 
– vienos greičiausiai augančių asmeninio tobulėjimo mokymo kompanijų 
Šiaurės Amerikoje – įkūrėjas ir prezidentas.

Auditorija lieka sužavėta jo energijos ir „ėjimo prie reikalo“. T. Harv Eker 
šūkis yra „kalbėjimas daug nekainuoja“, o jo unikalus gebėjimas yra priversti 
žmones imtis „veiksmų“, padedančių pasiekti tikrą sėkmę.  

Eker yra geriausiai parduodamų knygų „Milijonieriaus mąstymo paslaptys“ ir 
„Turtingas ir vargšas – du mąstymo tipai“ autorius. Jis sukūrė keletą pasaulyje 
pripažintų kursų programų, tokių kaip „Milijonieriaus mąstymas – intensyvus 
seminaras“, „Gyvenimo kryptys“, „Burtininko mokymas“, „Instruktoriaus 
mokymas“. Taip pat jis yra ir pasaulyje gerai žinomos „Apsišvietusio kovotojo 
mokymo“ programos kūrėjas ir treneris.

T. Harv Eker yra imigrantų iš Europos sūnus, kurie atvyko į Šiaurės Ameriką, 
turėdami tik trisdešimt dolerių. Jis užaugo Toronte, tačiau suaugęs didžiąją 
dalį gyvenimo praleido Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Vaikystėje nuolat jautęs pinigų nepriteklių, būdamas trylikos metų Eker 
pradėjo savo karjerą. Būdamas paaugliu jis išnešiodavo laikraščius, dėliodavo 
ledus į vaflinius indelius, mugėse pardavinėdavo naujoves, o paplūdimyje 
apsauginius kremus nuo saulės. Praleidęs metus Jorko universitete, jis 
nusprendė atsipūsti ir siekti savo svajonės – tapti milijonieriumi. 

Jaunystėje jis gyveno penkiuose skirtinguose miestuose, įskaitant Lake 
Tahoe ir Ft. Lauderdale. Jis dirbo įvairius darbus ir įkūrė daugiau nei dešimt 
skirtingų įmonių, tačiau nepaisant to, ką jis darė ir kaip sunkiai dirbo, jis 
tiesiog negalėjo pasiekti sėkmės. 

Galiausiai, po ilgo nusivylimų laikotarpio, Eker pavyko. Jis atidarė vieną 
pirmųjų lengvojo kultūrizmo mažmeninės prekybos parduotuvių Šiaurės 
Amerikoje ir per dvejus su puse metų verslą išplėtojo iki dešimties 
parduotuvių. Tada dalį įmonės pardavė „Fortune 500“ korporacijai. Po šio 
pardavimo Eker įgyvendino savo svajonę. Pagaliau jis tapo milijonieriumi; 
tačiau mažiau nei per dvejus metus pinigų nebeliko. Dėl netinkamų 
investicijų ir išlaidavimo, Eker grynoji vertė vėl grįžo į pradinį tašką.

Didžiulių pastangų metais Eker buvo prasitaręs, kad jei jis kada nors taps 
turtingu, padės ir kitiems pasiekti to paties. Jis ištesėjo šį pažadą. Šiandien jis 
yra „Peak Potentials Training“, vienos didžiausių ir greičiausiai besivystančių 
seminarų organizavimo kompanijų pasaulyje, prezidentas. Jis jau palietė 
daugiau nei 500,000 žmonių gyvenimus, padėdamas jiems priartėti prie savo 
finansinės laisvės tikslo. 

Daugiau kaip 500,000 dalyvių iš viso pasaulio jau apsilankė T. Harv Eker 
seminaruose. Jo renginiai keičia žmonių gyvenimus! 
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SLAPTA FINANSINĖS GEROVĖS PSICHOLOGIJA 

Intensyvaus seminaro „Milijonieriaus 
mąstymas“ metu Jūs žingsnis po žingsnio 
susipažinsite su pinigų laimėjimo žaidimo 
procesu. Kai sužinosite, kaip reikia žaisti, kad 
laimėtumėte, Jums niekada nebereikės dirbti, 
nebent Jūs patys to norėsite!

12 būdų, kaip gauti pasyvias pajamas, kad 
galėtumėte uždirbti pinigus net miegodami. 

PAPRASČIAUSIA PINIGŲ 
VALDYMO SISTEMA PASAULYJE 

Plius! Vienas pagrindinių šio seminaro 
elementų yra išmokyti Jus taikyti saugų 
ir užtikrintą pinigų valdymo metodą. Šis 
metodas ne tik leis Jums sutaupyti daug 
pinigų, bet paskatins protingai investuoti, 
pasiliekant šiek tiek pinigų, skirtų tik 
žaidimui! 

Tai tik dalis to, ko išmoksite:

• Finansinės gerovės kūrimo ir išlaikymo 
strategijos 

• Kaip keturis kartus pagreitinti savo 
finansinės laisvės pasiekimo procesą 

• 5 pagrindiniai turtingųjų įpročiai 
• Pagrindinė beveik visų finansinių 

problemų priežastis. 

Ši sistema pakeitė 500,000 žmonių gyvenimus 
ir intensyvus seminaras „Milijonieriaus 
mąstymas“ parodys, kaip iš tiesų tai vyksta. 
Net jei turite nedaug pinigų, norėdami, 
kad jų suma padidėtų, būtina išmokti juos 
valdyti! Ši sistema moko jus kaip tai padaryti; 
kol mokotės, sumos,, kurias valdote, yra 
nesvarbios. 

Gilus prasiveržimas 

Kiekvieną seminaro dieną jūs dalyvausite 
užsiėmimuose, kuriuose novatoriškų pratimų 
dėka jūs išsiaiškinsite kaip jūsų išorinis 
pasaulis atspindi jūsų vidinį pasaulį. 

Jei iš tiesų norite pakeisti savo finansų 
valdymą, jums reikės pakeisti savo mąstyseną 
apie pinigus. Jums reikės išmokti finansinės 
gerovės kūrimo „vidinį žaidimą“. Įeikite, 
padarykite pakeitimus ir jūsų išorinis pasaulis 
atskleis , ką pasirinkote! 

Intensyvaus seminaro „Milijonieriaus 
mąstymas“ metu mes išmokysime jus 
finansinės gerovės psichologijos paslapčių.  


