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Mi az igazi gazdagság a számodra? 

Az idő és a nyugalom. Az, hogy zavartalanul azt csinálhatom, amit akarok, 
pénzben kifejezhetetlen. Ezért az időmet soha nem váltottam pénzre. Nem 
viccelek, még az anyagi nehézségeim közepette sem. Csak az építő 
tapasztalatokért vagyok hajlandó dolgozni, rövid távon akár ingyen is, mert 
tudom, hogy hosszú távon ez jó nekem, és bizony másoknak is. Ez az én 
szemléletem. 

 

Mi segített neked abban, hogy felfedezd a benned rejlő 
lehetőségeket? 

Lehetőségek alatt rögtön az erősségeim jutnak eszembe. Már 
gyerekkoromban sok ilyet felfedeztem magamban. Sajnos azonban nincs 
alkalmam arra, hogy egy életen belül mindegyikben kiemelkedő lehessek. 
Ezért elsősorban a legnagyobb erősségem, valamint az azt támogató más 
fő erősségeim fejlesztésére összpontosítok. Nevezetesen a tanítás, és 
társai: a kommunikáció (a nyilvános beszéd kiemelten), a motiváció, 
továbbá a kreativitás. 

Ahhoz, hogy felismerd az eredendő erősségeidet, fel kell tenni az egyszerű 
kérdést: mit szeretek a legjobban csinálni? Bármi is legyen a válasz, az lesz 
a kiindulási pont, s e köré szervezve a tevékenységeidet, az életed 
kivirágzik. 

 

Mit teszel tudatosan azért, hogy gazdagabbá tedd saját 
és környezeted életét? 

Visszaadom, amit kaptam. Értsd ez alatt a tudást, a pénzt, és bármit. Persze 
előtte minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy megsokszorozzam a 
tudást, a pénzt, és bármit. Minél többet adok, annál többek kapok vissza. Ez 
engem nagyon szórakoztat. 

 

Mondj egy olyan tippet, amivel a leginkább tudod 
pozitív irányba befolyásolni az anyagi helyzeted! 

Az anyagi gyarapodás legalapvetőbb tényezője az, hogy a megszerzett 
pénzből minél többet megtartsunk. A megsokszorozása és minden más 
művelet csak ezután következhet. Kell is, hogy következzen, ugyanis a 
pénzünk folyamatosan veszít az értékéből. 
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Ezért nekem az a célom, hogy a befolyt pénzt a lehető leggyorsabban 
munkára fogjam, hogy még több pénzt termelhessek. A hangsúly a 
gyorsaságon van. Gyorsan el kell költeni a pénzt hasznos eszközökre, hogy 
még több pénzre tehess szert. Ez persze csak a vállalkozóknak tipp. A 
munkavállalóknak az a tanácsom, hogy vásároljanak minél több önfejlesztő 
könyvet, és járjanak tanfolyamokra. Ez az önfelértékelés biztos útja. 

 

Mi az, amit még nem tettél meg a gazdagságod 
növelése érdekében? 

Van pár új könyv, amit még nem olvastam el. De ez hamarosan úgyis 
megtörténik. Szeretek tanulni a pénzről is. Minél jobban megismerem a 
működését, annál jobban tudom irányítani az áramlását. Erről eszembe is 
jut a Trükkös fiúk c. mozifilm, amelyben hallottam egy találó mondatot: 

"A pénz sokaknak olyan, mint egy kínai film felirat nélkül." 

 

Hogyan tudod függetleníteni magad a nehéz, válságos 
időkben a külvilágtól, megtartva a gazdagságot és a 
bőséget saját életedben? 

A függetlenség alapjában véve illúzió. Ezt pont válságos időkben 
tapasztalhatjuk meg. Kölcsönös függőségről beszélhetünk. Figyelem, ez 
nem a kiszolgáltatottság szinonimája! A kölcsönös függőség elve felmutatja 
a mindent átható, és egyben a legfontosabb természeti törvényt, hogy 
minden jelenség okkal létezik. Egy érzelem benned, egy fa a kertben, vagy 
éppen a pénz a zsebedben. 

A pénz tökéletes példája a kölcsönös függőségnek. A pénzen keresztül 
vagyunk egymással összekötve, vagyis egymásra utalva mi emberek. 
Persze az által vagyunk manipulálhatóak is - jó és rossz értelemben 
egyaránt. 

A kérdés inkább ez: hogyan csökkenthetem a kiszolgáltatottságot? 
Másképpen: hogyan növelhetem az irányítást a saját életem felett? Az 
inflációt, a kamatokat, a politikát nem tudom befolyásolni, inkább arra 
figyelek, amit irányíthatok, és így abban egyre erősebb leszek. Az 
önfejlesztés pont egy ilyen terület. Az önképzést párosítom a jól 
informáltsággal, és azáltal jó döntéseket hozhatok önmagam és mások 
javára. 

Személyiségfejleszt ő programok:  

www.manhertz.com 


