
TOM BUTLER-BOWDON

ÉRTÉKTEREMTÕK
50 mû a gazdaságról, gazdagságról



TOM BUTLER-BOWDON

ÉRTÉKTEREMTÕK
50 mû a gazdaságról, gazdagságról



A fordítás alapja:
Tom Butler-Bowdon: 50 Prosperity Classics: Attract it, Create it, Manage it, Share it.
Wisdom from the Best Books on Wealth Creation and Abundance.
This edition of 50 PROSPERITY CLASSICS first published by Nicholas Brealey
Publishing, London and Boston, 2008. This translation is published by arrangement
with Nicholas Brealey Publishing.

Szöveg © Tom Butler-Bowdon, 2008

Fordította: Németh Ádám
Fordítás © Németh Ádám, 2008

Szerkesztette: Dr. Török Hilda

Borítóterv: Juhász Gábor

HVG Könyvek
Kiadóvezetõ: Budaházy Árpád
Felelõs szerkesztõ: Falcsik Mari

ISBN 978-963-9686-59-5

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet vagy annak részleteit tilos reprodukálni,
adatrendszerben tárolni, bármely formában vagy eszközzel – elektronikus,
fényképészeti úton vagy más módon – a kiadó engedélye nélkül közölni.

Kiadja a HVG Kiadó Zrt., Budapest, 2008
Felelõs kiadó: Szauer Péter

www.hvgkonyvek.hu

Nyomdai elõkészítés: Sörfõzõ Zsuzsa

Nyomás: AduPrint Kft.
Felelõs vezetõ: Tóth Béláné



Tartalom

Bibliográfia 9

Bevezetés 19

1. James Allen: Út a gazdagsághoz (1905) 34

2. Robert G. Allen: Passzív jövedelemforrások (2000) 44

3. David Bach: Automatikus milliomos (2003) 54

4. Phineas Taylor Barnum: A pénzszerzés mûvészete (1880) 64

5. Genevieve Behrend: A láthatatlan erõ (1921) 74

6. John Clifton Bogle: Befektetés józan ésszel (2007) 84

7. Richard Branson: Hogyan vesztettem el a szüzességemet? (2002) 94

8. Lawrence Cunningham: Esszék Warren Buffett tollából (1997) 104

9. Rhonda Byrne: A Titok (2006) 112

10. Andrew Carnegie: A gazdagság evangéliuma (1889) 122

11. Felix Dennis: Hogyan gazdagodjunk meg? (2006) 130

12. Joe Dominguez – Vicki Robin: Pénzt vagy életet? (1992) 142

13. Peter F. Drucker: Innováció és vállalkozás (1985) 152

14. T. Harv Eker: A milliomos elme titkai (2005) 162

15. Conor O’Clery: Az egyszeri milliárdos (2007) 172

16. Charles Fillmore: Gazdagság (1936) 182

5



17. Joel T. Fleishman: Az alapítvány (2007) 192

18. Milton Friedman: Kapitalizmus és szabadság (1962) 202

19. Thomas L. Friedman: És mégis lapos a Föld (2005) 212

20. James Wallace – Jim Erickson: Kemény menet (1992) 222

21. Michael E. Gerber: A V mítosz (1995) 230

22. Benjamin Graham: Az intelligens befektetõ (1949) 240

23. Mark Victor Hansen – Robert G. Allen: Az egyperces
milliomos (2002) 250

24. Paul Hawken – Amory B. Lovins – L. Hunter Lovins:
Természetes kapitalizmus (2000) 260

25. Esther Hicks – Jerry Hicks: Kérd, és megadatik! (2004) 272

26. Napoleon Hill: Kulcs a gazdagsághoz (1965) 282

27. Conrad Hilton: Legyen a vendégem! (1957) 292

28. Joe Karbo: A lusta ember módszere a meggazdagodásra (1973) 298

29. Guy Kawasaki: Az indulás mûvészete (2004) 308

30. Robert Toru Kiyosaki: Cashflow négyszög (1998) 318

31. Peter Lynch: Sikerrel a tõzsdén (1989) 330

32. Andrew James McLean – Gary W. Eldred: Fektessünk ingatlanba!
(2005) 338

33. Jerrold Mundis: Hogyan keveredjünk ki az adósságból? (1988) 348

34. William Nickerson: Hogyan csináltam ingatlanbefektetéssel
1000 dollárból 3 milliót – a szabadidõmben? (1969) 358

35. Suze Orman: A nõk és a pénz (2007) 368

36. Paul Zane Pilzer: Isten is azt akarja, hogy gazdagok legyünk
(1995) 378

6



37. Catherine Ponder: Legyünk nyitottak a gazdagságra! (1971) 386

38. John Randolph Price: A bõség könyve (1987) 396

39. Dave Ramsey: Újra az anyagi békérõl (2003) 404

40. Ayn Rand: Kapitalizmus (1966) 414

41. Anita Roddick: Üzlet – másként (2000) 422

42. Sanaya Roman – Duane Packer: Pénzteremtés (1988) 428

43. Howard Schultz: Sztárkávéház – A Starbucks története,
csészérõl csészére (1997) 438

44. Marsha Sinetar: Csináljuk, amit szeretünk,
és a pénz majd jön magától! (1987) 446

45. Adam Smith: Nemzetek gazdagsága (1778) 454

46. Thomas J. Stanley – William D. Danko: A milliomos szomszéd
(1996) 464

47. Donald Trump: Az üzletkötés mûvészete (1987) 474

48. Lynne Twist: A pénz lelke (2003) 484

49. Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
(1904–1905) 492

50. Muhammad Yunus: A szegények bankára (1999) 500

A gazdagság alapelvei 509

50 további gazdagságról szóló mû 517

A kötetben szereplõ mûvek kronológiája 529

Köszönetnyilvánítás 531

Név- és tárgymutató 533

7



Bibliográfia

Alább a fejezetcímek mögött zárójelben a mûvek elsõ megjelenésének
dátumát közöljük. Alatta a jelen magyar kiadás alapjaként szolgáló
mûben felhasznált angol nyelvû kiadásuk adatait adjuk meg. Utolsóként
a mûveknek a jelen magyar kiadásban felhasznált magyar nyelvû fordítá-
sának kiadási adatait adjuk meg.

Ahol a lábjegyzet másként nem jelöli, a szöveg az itt feltárt magyar
nyelvû kiadásból, illetve, ha nem volt magyar fordítása, jelen kötetünk
fordítójától származik.

1. James Allen: Út a gazdagsághoz (1905)
Allen, J. (1905) The Path of Prosperity, SpiritSite.com, www.spiritsite.

com/writing/jamall/index.shtml
2. Robert G. Allen: Passzív jövedelemforrások (2000)

Allen, R. G. (2005) Multiple Streams of Income: How to Generate a Lifetime
of Unlimited Wealth, Hoboken, NJ: John Wiley

Robert G. Allen: Passzív jövedelem-források. Ford.: Szabó Sándor.
Budapest, Bagolyvár, 2004

3. David Bach: Automatikus milliomos (2003)
Bach, D. (2005) The Automatic Millionaire: A Powerful One-Step Plan

to Live and Finish Rich, London: Penguin
4. Phineas Taylor Barnum: A pénzszerzés mûvészete (1880)

Barnum, P. T. (1880) The Art of Money Getting or Golden Rules for Making
Money, Project Gutenberg, www.gutenberg.org/etext/8581

9



5. Genevieve Behrend: A láthatatlan erõ (1921)
Behrend, G. (1921) Your Invisible Power: A Presentation of the Mental

Science of Judge Thomas Troward, New Thought Library, http:/
/newthoughtlibrary.com/ BehrendGenevieve/yip_01 .htm

6. John Clifton Bogle: Befektetés józan ésszel (2007)
Bogle, J. C. (2007) The Little Book of Common Sense Investing: The Only

Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns, Hoboken,
NJ: John Wiley

7. Richard Branson: Hogyan vesztettem el a szüzességemet? (2002)
Branson, R. (2005) Losing My Virginity: The Autobiography, London:

Virgin Books
8. Lawrence Cunningham: Esszék Warren Buffett tollából (1997)

Cunningham, L. (szerk.) (2002) The Essays of Warren Buffett: Lessons
for Investors and Managers, revd edn, Singapore: John Wiley

9. Rhonda Byrne: A Titok (2006)
Byrne, R. (2006) The Secret, New York: Atria Books
Rhonda Byrne: A Titok. Ford.: Cziczelszky Judit. Budapest, Édesvíz,

2008
10. Andrew Carnegie: A gazdagság evangéliuma (1889)

Carnegie, A. (2006) The „Gospel of Wealth”: Essays and Other Writings,
ed. and intr. David Nasaw, New York: Penguin

11. Felix Dennis: Hogyan gazdagodjunk meg? (2006)
Dennis, F. (2006) How to Get Rich, London: Random House

12. Joe Dominguez – Vicki Robin: Pénzt vagy életet? (1992)
Dominguez, J. & Robin, V. (1992) Your Money or Your Life:

Transforming Your Relationship with Money and Achieving Financial
Independence, New York: Penguin

13. Peter Drucker: Innováció és vállalkozás (1985)
Drucker, P. F. (1985) Innovation and Entrepreneurship: Practice

and Principles, New York: Harper & Row

10



Peter F. Drucker: Innováció és vállalkozás az elméletben és a gyakorlatban.
Ford.: Szilágyi Katalin. Budapest, Park Kiadó, 1993

14. T. Harv Eker: A milliomos elme titkai (2005)
Eker, T. H. (2005) Secrets of the Millionaire Mind: Mastering the Inner

Game of Wealth, London: Piatkus
T. Harv Eker: A milliomos elme titkai – A gazdagság belsõ játszmájának

elsajátítása. Ford.: Meskó Krisztina. Budapest, Bagolyvár, 2006
15. Conor O’Clery: Az egyszeri milliárdos (2007)

O’Clery, C. (2007) The Billionaire Who Wasn’t: How Chuck Feeney
Made and Gave Away a Fortune Without Anyone Knowing, New York:
Public Affairs

16. Charles Fillmore: Gazdagság (1936)
Fillmore, C. (1936) Prosperity, Unity on the Web, http://websyte.

com/unity/pro.htm
17. Joel T. Fleishman: Az alapítvány (2007)

Fleishman, J. T. (2007) The Foundation: A Great American Secret – How
Private Wealth Is Changing the World, New York: PublicAffairs

18. Milton Friedman: Kapitalizmus és szabadság (1962)
Friedman, M. (1962) Capitalism and Freedom, Chicago: University

of Chicago Press
Milton Friedman (Rose Friedman közrem.): Kapitalizmus és szabadság.

Ford.: Suzanne M. Bõsze. Akadémiai Kiadó, 1996
19. Thomas L. Friedman: És mégis lapos a Föld (2005)

Friedman, T. (2006) The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First
Century, London: Penguin

Thomas L. Friedman: És mégis lapos a Föld – A XXI. század rövid törté-
nete. 2. kiadás. Ford.: Bozai Ágota. Budapest HVG Könyvek, 2008

20. James Wallace – Jim Erickson: Kemény menet (1992)
Wallace, J. & Erickson, J. (1992) Hard Drive: Bill Gates and the Making

of the Microsoft Empire, New York: HarperBusiness

11



21. Michael E. Gerber: A V mítosz (1995)
Gerber, M. E. (1995) The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses

Don’t Work and What to Do About It, New York: HarperBusiness
Michael E. Gerber: A V mítosz – Miért sikertelen a legtöbb induló vállal-

kozás, és mit kell tennünk saját üzletünk érdekében? Ford.: Doubravszky
Júlia. Budapest, Bagolyvár, 2007

22. Benjamin Graham: Az intelligens befektetõ (1949)
Graham, B. (1965) The Intelligent Investor: A Book of Practical Counsel,

3rd edn, New York: Harper & Row
23. Mark Victor Hansen – Robert G. Allen: Az egyperces milliomos

(2002)
Hansen, M. V. & Allen, R. G. (2002) The One Minute Millionaire:

The Enlightened Way to Wealth, London: Vermilion
24. Paul Hawken – Amory B. Lovins – L. Hunter Lovins: Természetes kapi-

talizmus (2000)
Hawken, P., Lovins, A., & Lovins, L. H. (1999) Natural Capitalism:

Creating the Next Industrial Revolution, London: Earthscan
25. Esther Hicks – Jerry Hicks: Kérd, és megadatik! (2004)

Hicks, E. & Hicks, J. (2004) Ask and It Is Given: Learning to Manifest
Your Desires, London & Carlsbad, CA: Hay House

Esther és Jerry Hicks: Kérd és megadatik! Ford.: Ujhelyi Bálint. Budapest,
Édesvíz, 2006

26. Napoleon Hill: Kulcs a gazdagsághoz (1965)
Hill, N. (1965) The Master-Key to Riches, New York: Fawcett Crest

27. Conrad Hilton: Legyen a vendégem! (1957)
Hilton, C. (1957) Be My Guest, New York: Fireside

28. Joe Karbo: A lusta ember módszere a meggazdagodásra (1973)
Karbo, J. (1973) The Lazy Man’s Way to Riches, Chippenham: Success

Classics Library

12



29. Guy Kawasaki: Az indulás mûvészete (2004)
Kawasaki, G. (2004) The Art of the Start: The Time-Tested, Battle-

Hardened Guide for Anyone Starting Anything, London: Portfolio
30. Robert Toru Kiyosaki: Cashflow négyszög (1998)

Kiyosaki, R. T. & Lechter, S. L. (1998) Cashflow Quadrant: Rich Dad’s
Guide to Financial Freedom, New York: Warner

Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter: Cashflow négyszög – Út
az anyagi függetlenséghez. Ford.: Meskó Krisztina. Budapest,
Bagolyvár, 2006

31. Peter Lynch: Sikerrel a tõzsdén (1989)
Lynch, P. & Rothchild, J. (1989) One Up on Wall Street: How to Use

What You Already Know to Make Money in the Market, Harmonds-
worth: Penguin

Peter Lynch (John Rothchild közremûködésével): Sikerrel a tõzsdén.
Ford.: Nagy István. Budapest, Alinea, 2008

32. Andrew James McLean – Gary W. Eldred: Fektessünk ingatlanba!
(2005)
McLean, Andrew J. & Eldred, Gary W. (2005) Investing in Real Estate

(5th edn), Hoboken, NJ: John Wiley
33. Jerrold Mundis: Hogyan keveredjünk ki az adósságból? (1988)

Mundis, J. (1990) How to Get Out of Debt, Stay Out of Debt and Live
Prosperously (Based on the Proven Principles and Techniques of Debtors
Anonymous), New York: Bantam

34. William Nickerson: Hogyan csináltam ingatlanbefektetéssel
1000 dollárból 3 milliót – a szabadidõmben? (1969)
Nickerson, W. (1969) How I Turned $1,000 into Three Million in Real

Estate–in My Spare Time, New York: Simon & Schuster
35. Suze Orman: A nõk és a pénz (2007)

Orman, S. (2007) Women and Money: Owning the Power to Control
Your Destiny, New York: Spiegel & Grau

13



36. Paul Zane Pilzer: Isten is azt akarja, hogy gazdagok legyünk (1995)
Pilzer, P. Z. (1995) God Wants You to Be Rich: The Theology of

Economics, New York: Simon & Schuster
37. Catherine Ponder: Legyünk nyitottak a gazdagságra! (1971)

Ponder, C. (1971) Open Your Mind to Prosperity, Marina del Ray,
CA: De Vorss

38. John Randolph Price: A bõség könyve (1987)
Price, J. R. (1996) The Abundance Book, London: Hay House

39. Dave Ramsey: Újra az anyagi békérõl (2003)
Ramsey, D. (2003) Financial Peace Revisited, New York: Putnam

40. Ayn Rand: Kapitalizmus (1966)
Rand, A. (1967) Capitalism: The Unknown Ideal, New York: Signet

41. Anita Roddick: Üzlet – másként (2000)
Roddick, A. (2005) Business as Unusual: My Entrepreneurial Journey,

Profits with Principles, Chichester: Anita Roddick Books
42. Sanaya Roman – Duane Packer: Pénzteremtés (1988)

Roman, S. & Packer, D. (1988) Creating Money: Keys to Abundance,
Tiburon, CA: H. J. Kramer

43. Howard Schultz: Sztárkávéház – A Starbucks története, csészérõl csészére
(1997)
Schultz, H. & Yang, D. J. (1997) Pour Your Heart into It: How Starbucks

Built a Company One Cup at a Time, New York: Hyperion
Howard Schultz (Dori Jones Yang közremûködésével): Sztárkávéház –

A Starbucks története, csészérõl csészére. Ford.: Sajó Tamás. Budapest,
HVG Könyvek, 2004

44. Marsha Sinetar: Csináljuk, amit szeretünk, és a pénz majd jön magától!
(1987)
Sinetar, M. (1987) Do What You Love, the Money Will Follow:

Discovering Your Right Livelihood, New York: Dell

14



45. Adam Smith: Nemzetek gazdagsága (1778)
Smith, A. (1910) An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of

Nations, Vol. I, London: J. M. Dent
Adam Smith: Nemzetek gazdagsága, e gazdagság természetének és okainak

vizsgálata. Ford.: Bilek Rudolf. Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, 1992

46. Thomas J. Stanley – William D. Danko: Milliomos a szomszédban
(1996)
Stanley, T. J. &C Danko, W. D. (1996) The Millionaire Next Door: The

Surprising Secrets of America’s Wealthy, New York: Pocket Books
47. Donald Trump: Az üzletkötés mûvészete (1987)

Trump, D. & Schwartz, T. (1987) The Art of the Deal, New York:
Ballantine

48. Lynne Twist: A pénz lelke (2003)
Twist, L. & Barker, T. (2003) The Soul of Money: Reclaiming the Wealth

of Our Inner Resources, New York: W. W. Norton
49. Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme (1904–1905)

Weber, M. (1930) The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism,
trans. T. Parsons, intr. A. Giddens, London: Routledge

Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme – Vallásszocioló-
giai írások. Ford.: Gelléri András, Józsa Péter, Somlai Péter, Tatár
György, utószó: Lukács József, jegyz. Berányi Gábor. Budapest,
Gondolat, 1982

50. Muhammad Yunus: A szegények bankára (1999)
Yunus, M. & Jolis, A. (1999) Banker to the Poor: The Autobiography of

Muhammad Yunus, Founder of the Grameen Bank, London: Aurum
Press

15



Bevezetés

E könyvbõl megismerhetõk a gazdagság titkai. Nem kell mást tennünk,
mielõbb sajátítsuk el és a magunk módján használjuk fel e titkokat!

Az Oxford English Dictionary meghatározása szerint az anyagi gazdagság
„a gazdagság egy formája vagy fajtája”; vagyis a gazdagság tágabb foga-
lomkörébe tartozik. Az anyagi gazdagság egész egyszerûen a pénz vagy a
tõke birtoklását jelenti, a meggazdagodás pedig az a folyamat, amikor töb-
bet kapunk és többet tartunk meg önmagunknak. A gazdagság tágabb érte-
lemben viszont inkább a „virágzás, a bõség, a jólét, a siker” állapota. Más-
képp fogalmazva: az anyagi gazdagság csak a pénzrõl, a tágabb értelemben
vett gazdagság viszont magáról az életrõl szól, és magában foglalja a jó sze-
rencsét, a bõvelkedést és a jólétet.

John Wesley, a nagy vallási reformátor azt üzente: „Tégy annyit, ameny-
nyit tudsz, spórolj annyit, amennyit tudsz, adakozz annyit, amennyit
tudsz!” Andrew Carnegie, a történelem talán egyik leghíresebb jótékony-
kodója és több ezer könyvtár alapítója, megjegyezte: „Aki másokat nem
tesz gazdaggá, maga sem válhat azzá.” Nem olyan régen Az egyperces
milliomos szerzõi is hasonló hitvallást fogalmaztak meg a felvilágosult em-
ber számára:

Milliókat keresek,
milliókat takarítok meg,
milliókat fektetek be,
milliókat adományozok.
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Könyvünk nagyra értékeli a vagyonszerzést, ugyanakkor elismeri az ada-
kozás örömét is. A gazdagság ebben az értelemben egyfajta körforgás:
vonzani, teremteni, menedzselni, végül pedig jótékonyan másokkal is meg-
osztani. Sokan mondják, hogy a pénz nem boldogít – erre könyvünk sem
kíván rácáfolni. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a pénz vonzása, teremtése,
menedzselése és megosztása olyan képességeket jelent, amelyek elenged-
hetetlenek a boldoguláshoz. Sokan szeretnének anyagilag jobban élni, de
nem elsõsorban a pénz miatt, hanem azért, hogy idejükkel maguk rendel-
kezhessenek.

A gazdagság megértésénél arról sem feledkezhetünk meg, hogy olyan
vagyon gazdái vagyunk, amit csakis a már meglevõ erõforrásokból szerez-
hetünk és bizonyos formában vissza is kell adnunk. Nem nyújthat valódi
élvezetet, ha pusztán nyereségvágyból a természeti erõforrásokat meg-
gondolatlanul fosztogatjuk vagy éppen gondatlan fogyasztóként viselke-
dünk. Ugyanakkor az emberiség és bolygónk szempontjából a lehetõ
legkíméletesebb módon létrehozott gazdagság része a természetes körfor-
gásnak. Könyvünk ezért a fenntartható gazdagság elvét hirdetõ olyan
mûveket is bemutat, mint amilyen például Hawken könyve a Természetes
kapitalizmus vagy a The Body Shop alapítójának, Anita Roddick Üzlet –
másként címû önéletrajza vagy Joe Dominguez és Vicki Robin Pénzt vagy
életet? címû alapvetõ útmutatója az „egyszerû élethez”. Bár sokan azzal
érvelnek, hogy környezeti problémáinkat az elmúlt évszázad hihetetlen
vagyonnövekedése okozta, az is igaz, hogy e gyarapodás nélkül nem lenne
mibõl új energiakészletek és erõforrások után kutatnunk, és nem tudnánk
helyreállítani mindazt, ami kárt szenvedett.

Vannak, akik elutasítják a gazdagság hajszolását. Ha a gazdagságot a
fent említett szélesebb értelemben, a bõség és a jólét kiteljesedéseként
fogjuk fel, semmi sem állhat utunkba. Önmagunk és a világ irányába is
kötelességünk, hogy ne csak a már meglevõ erõforrásokat, hanem saját
képzelõerõnket is maximálisan kihasználjuk és szorgalmasan dolgoz-
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zunk azon, hogy új, értékes dolgokat hozzunk létre. Ebben a tágabb meg-
közelítésben világossá válik, hogy lehetséges egyszerre anyagi jólétben és
nyugodt lelkiismerettel élnünk.

A kötet rövid áttekintése

Az Értékteremtõk 50 kiemelkedõ mûvet ismertet, amelyek a gazdagság tit-
kairól és alapelveirõl szólnak. Azok a mûvek, amelyek a „gazdagság von-
zásával” foglalkoznak, külön mûfajt képviselnek, de ezekbõl is bemuta-
tunk néhányat. Az üzletemberek életrajzai a vállalkozói szellemet próbál-
ják felébreszteni, míg a személyes pénzügyekrõl szóló mûvek fontos,
gyakorlatias tanácsokat adnak a pénz kezelésére és gyarapítására. A vagyon-
szerzés a társadalomtól nem lehet független folyamat, ezért a közgaz-
daságtan és a politikai gazdaságtan néhány korszakalkotó és elgondol-
kodtató mûve is helyet kapott a kötetben. Könyvünk inspiráló írásokat
felvonultató fejezetei pedig arra is rávilágítanak, miként lehet a vagyont
okosan a legnemesebb célokra adományozni.

Természetes határvonal húzódik a „gazdagságtudatosságról”, illetve
a vagyonszerzés belsõ vagy pszichológiai aspektusairól szóló írások, vala-
mint azok között, amelyek a személyes pénzügyek, a vállalkozás és a köz-
gazdaságtan alapjait mutatják be. Kötetünk e határ lebontására törekszik.
Ha természetünknél fogva vonzódunk a gazdagság filozófiai aspektusai-
hoz, sokat tanulhatunk a befektetésekrõl, a pénzügyekrõl és a közgazda-
ságtanról szóló mûvek ismertetõibõl. Aki viszont jól tájékozott ezeken
a gyakorlatiasabb területeken, annak azt javasoljuk, ismerkedjen meg
inkább a gazdagságról szóló metafizikai alapmûvekkel. Végsõ célunk az
legyen, hogy a kettõt egyesítve a gazdagság belsõ és külsõ játszmáinak
egyaránt a mesterei legyünk!
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A kötetben összefoglalt mûveket négy csoportra osztottuk. Megkülön-
böztettük a gazdagság vonzásáról, megteremtésérõl, menedzselésérõl és meg-
osztásáról szóló mûveket. Bár a kötet 50 különálló fejezetbõl áll, leginkább
olyan párbeszéd kíván lenni, ami számtalan elgondolást és stratégiát
mutat be. Lesznek közöttük olyanok, amik – valószínûleg életkortól is
függõen – hasznosabbaknak tûnnek majd, mint az összes többi. Azokat a
fejezeteket érdemes elsõként elolvasni, amelyek aktuálisan a legérdeke-
sebbnek tûnnek!

A GAZDAGSÁG VONZÁSA
A belsõ játszmák elsajátításának titkai

James Allen: Út a gazdagsághoz
Genevieve Behrend: A láthatatlan erõ
Rhonda Byrne: A Titok
T. Harv Eker: A milliomos elme titkai
Charles Fillmore: Gazdagság
Esther Hicks – Jerry Hicks: Kérd, és megadatik!
Napoleon Hill: Kulcs a gazdagsághoz
Catherine Ponder: Legyünk nyitottak a gazdagságra!
John Randolph Price: A bõség könyve
Sanaya Roman – Duane Packer: Pénzteremtés
Marsha Sinetar: Csináljuk, amit szeretünk, és a pénz majd jön magától!
Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme

A gazdagságról rendszerint az jut eszünkbe, hogy valamilyen hasznos cél-
ból képesek vagyunk átalakítani és megváltoztatni a világot. Ezzel szem-
ben a gazdagság sokkal inkább az elménkben kezdõdik, a gondolataink-
kal, álmainkkal, meggyõzõdéseinkkel és jellemvonásainkkal. Aszerint,
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hogy mit gondolunk és hiszünk magunkról, vonzzuk vagy taszítjuk a gaz-
dagságot, ezért nem idõpocsékolás, ha ennek megismerésére és elsajátítá-
sára is fordítunk egy kis idõt. Arisztotelész szerint „önmagunkat legyõzni
a legnehezebb gyõzelem”, de ez a gyõzelem vezethet el minket ahhoz,
hogy az élet minden egyéb területén nyertesek lehessünk.

James Allen Út a gazdagsághoz címû könyve is pontosan ezt hangsú-
lyozza, hozzátéve, hogy a gazdagság eléréséhez a fegyelmezett elme és a
szolgálatkészség is elengedhetetlen. Kulcs a gazdagsághoz címû mûvében
Napoleon Hill is megjegyzi, hogy a határozott célok és a célok eléréséért
megtett erõfeszítések nélkülözhetetlenek az értékteremtéshez, illetve a
tágabb értelemben vett gazdagsághoz. Max Weber A protestáns etika és
a kapitalizmus szelleme címû híres esszéjében pedig azt állítja, hogy a korai
protestáns kereskedõk olyan emberi erényekhez szigorúan ragaszkodva,
mint a becsületesség és a takarékosság, képesek voltak hatalmas vagyonra
szert tenni.

A „gazdagságtudatosság” elsajátításáról szóló könyvek manapság nagy
népszerûségnek örvendenek, elsõsorban olyan mai könyvek sikerének
köszönhetõen, mint A Titok. Ám ez a mûfaj immár közel évszázados
múltra tekint vissza. Például Charles Fillmore Gazdagság címû könyve és
Genevieve Behrend írásai már sokkal korábban megismertették az olva-
sókat a gazdagság metafizikai alapelveivel és rámutattak, hogy a hiány
érzése a „forrástól” (Istentõl vagy a világegyetemtõl) való eltávolodás jele.
A hiányt pedig imádsággal, pozitív megerõsítéssel vagy erõs jövõkép-
pel orvosolni lehet. Késõbb, a XX. században ezeket a gondolatokat
Catherine Ponder és más hasonló írók tartották életben, majd Esther és
Jerry Hicks, valamint Rhonda Byrne könyvei robbanásszerûen újra érdek-
lõdést váltottak ki arra az elgondolásra, hogy érzelmi lelkiállapotunk
mágnesként „vonzhatja” a gazdagságot.

A milliomos elme titkai címû könyvében T. Harv Eker éppen ezt a „belsõ
játszmát” fejtegeti, rámutatva, hogy mindannyiunk elméjében létezik egy
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„pénzügyi modell”, ami engedi vagy éppen gátolja a pénz felénk való
áramlását. A modellünk megváltozatható, de ehhez elõször is olyan sze-
méllyé kell válnunk, aki nyitott a lehetõségekre és nem csak panaszkodás-
sal tölti az idejét.

Az 1980-as években megjelent Csináljuk, amit szeretünk, és a pénz majd
jön magától! címû sikerkönyvében Marsha Sinetar azt állítja, hogy akkor
élünk jólétben, ha olyan munkát végzünk, amit szeretünk. Azon felül,
hogy a munkánkban így valóban kiválóak lehetünk s többet kereshetünk,
megtalálhatjuk az összhangot a legmélyebb értékeink és a tehetségünk
között és ezáltal megteremthetjük a tartós boldogság forrását is.

A fent említett mûvekben egy gondolat közös: a gazdagság mindig
a gazdagságot tükrözõ gondolatokkal kezdõdik, amelyek olyan érzel-
mi állapotot hoznak létre, hogy azonnal magunkhoz vonzzuk a jó dol-
gokat.

A GAZDAGSÁG MEGTEREMTÉSE
A vagyonteremtõk titkai

Robert G. Allen: Passzív jövedelemforrások
P. T. Barnum: A pénzszerzés mûvészete
Richard Branson: Hogyan vesztettem el a szüzességemet?
Felix Dennis: Hogyan gazdagodjunk meg?
Peter Drucker: Innováció és vállalkozás
James Wallace – Jim Erickson: Kemény menet
Michael E. Gerber: A V mítosz
Conrad Hilton: Legyen a vendégem!
Joe Karbo: A lusta ember módszere a meggazdagodásra
Guy Kawasaki: Az indulás mûvészete
Paul Zane Pilzer: Isten is azt akarja, hogy gazdagok legyünk
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Anita Roddick: Üzlet – másként
Howard Schultz: Sztárkávéház – Starbucks története, csészérõl csészére
Donald Trump: Az üzletkötés mûvészete (1987)

Amint megértettük a gazdagság belsõ, érzelmi, pszichológiai aspektusait,
gondolatainkat a gazdagság megteremtésének tényleges folyamatára irá-
nyíthatjuk. A népi bölcsesség úgy tartja, hogy életünk során a tanulást
semmi nem helyettesítheti, ám az okos pénzcsináló inkább az „óriások
vállára áll” és magába szívja az üzletemberek életrajzaiban fellelhetõ
sok-sok bölcsességet.

P. T. Barnumot gyakran emlegetik „a világ legnagyobb showmanje-
ként”. Ennek ellenére az 1880-ban megjelent sikerkalauzában meglepõen
egyszerû dolgokat említ, amelyek szerinte a gazdagság megszerzéséhez
szükségesek: a jó egészség, a feddhetetlen jellem, a megfelelõ hivatás és
hozzá a megfelelõ helyszín. Conrad Hilton, aki egy bányászvárosban álló,
lepusztult fogadóból világméretû szállodaláncot épített, szüleitõl azt
tanulta, hogy az életben való boldogulás alapelemei az imádság és a
munka. Saját tapasztalatai alapján késõbb ezeket egy harmadik elemmel
egészítette ki: merjünk álmodni és nagyban gondolkodni! Nehéz idõk-
ben – így például az õ életében is, a nagy gazdasági világválság alatt –
csakis a nagy elképzelések és a megvalósulásra vágyó álmok ösztönözhet-
nek a folytatásra. Bill Gates is a saját elképzelései és álmai révén tehetett
szert a világ legnagyobb magánvagyonára. A személyi számítógépek ilyen
méretû elterjedésével senki sem számolt, de Gatesnek az a nagy álma,
hogy egyszer mindenki íróasztalán lesz számítógép, és olyan szoftverek
fognak mûködni, „amellyel még az anyja is kezelni tudna egy számítógé-
pet”, garancia volt arra, hogy a Microsoft minden adandó lehetõséget
megragadjon. Habár sikere nagy részét annak tulajdonítja, hogy meste-
rien ért az üzletkötéshez, Donald Trump is valójában annak köszönhe-
tõen emelkedett saját szakterülete legjobbjai közé, hogy nagy álmokat szõtt.

25



Richard Branson, Felix Dennis, Anita Roddick és Howard Schultz ön-
életrajzai azt szemléltetik, hogy a kiemelkedõ vállalatok (így például a
Virgin, a The Body Shop és a Starbucks) a szenvedélyen alapulnak, és
megmutatják azt is, hogy a vagyonteremtés során gyakran alábecsülik azt,
ha az egyén hû kíván maradni a lelkiismeretéhez. Noha idõvel elfoga-
dottá válhatnak, de kezdetben csak a kalandvágyók és a kívülállók azok,
akik meglepõ és kiemelkedõ értéket képesek létrehozni. Ezt a tényt emeli
ki a menedzsment legendás alakja, Peter Drucker, aki megjegyzi, hogy a
vállalkozók nemcsak azzal hoznak létre új értéket, hogy a dolgokat
jobban csinálják, hanem azzal is, hogy másként. Minden vállalkozás kicsi-
ben indul, de Michael Gerber könyve, a V mítosz arra emlékeztet, hogy
legyünk elõrelátóak és elõzzük meg azt, hogy leragadjunk a mindennapi
menedzsmentfeladatoknál. Nem azért lesz valakibõl vállalkozó, hogy
„állást vegyen magának”, hanem azért, hogy olyan hatalmas rendszereket
hozzon létre, amik elégedetté teszik az embereket.

Milton Friedman: Kapitalizmus és szabadság
Thomas L. Friedman: És mégis lapos a Föld
Ayn Rand: Kapitalizmus
Adam Smith: Nemzetek gazdagsága

Támogató gazdasági keretrendszer nélkül nem lehet gazdagságra szert
tenni. Adam Smith híres mûve, a Nemzetek gazdagsága számos példával
támasztja alá, hogy az a társadalom képes a legtöbb embert gazdaggá
tenni, amelyben mindenki szabadon érvényesítheti gazdasági érdekeit.
Smith modern kori örököse, Milton Friedman rámutat, hogy bár a kor-
mányokat gyakran a jó szándék vezérli, a szabad piac jobb garancia az
emberek személyi szabadságára. Mûvében Ayn Rand pedig meggyõzõ
módon bizonyítja, hogy a kapitalizmus az egyetlen erkölcsös gazdasági
rendszer, mert középpontjában a személyi szabadsághoz való ragaszko-
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dás áll. Anyagi gazdagságra akár szélhámos országok vagy korrupt embe-
rek is szert tehetnek, de a jólét (az anyagi bõségen alapuló lelki béke) ter-
mészetes feltétele a szabadság. Nemrégiben Thomas L. Friedman is azt a
figyelemre méltó kijelentést tette, hogy a technológia olyan „lapos” Föl-
det hoz létre, ami lehetõvé teszi, hogy a globális piactéren emberek millió
versengjenek egymással. Ezt a változást az egyes kormányok már nem
állíthatják meg, de segíthetik a folyamatot, ha gondoskodnak arról,
hogy állampolgáraik jól képzettek legyenek, illetve ha egymással szo-
rosabb kapcsolatokat építenek.

A GAZDAGSÁG MENEDZSELÉSE
A személyes pénzügyek és a befektetési stratégiák titkai

David Bach: Automatikus milliomos
John C. Bogle: Befektetés józan ésszel
Lawrence Cunningham: Esszék Warren Buffett tollából
Joe Dominguez – Vicki Robin: Pénzt vagy életet?
Benjamin Graham: Az intelligens befektetõ
Robert Kiyosaki: Cashflow négyszög
Peter Lynch: Sikerrel a tõzsdén
Andrew McLean – Gary W. Eldred: Fektessünk ingatlanba!
Jerrold Mundis: Hogyan keveredjünk ki az adósságból?
William Nickerson: Hogyan csináltam ingatlanbefektetéssel 1000 dollárból

3 milliót – a szabadidõmben?
Suze Orman: A nõk és a pénz
Dave Ramsey: Újra az anyagi békérõl
Thomas J. Stanley – William D. Danko: A milliomos szomszéd
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Csodálatos dolog pénzt keresni, de még jobb, ha valaki tudja, hogyan
tartsa meg. Mindegy, hogy egy hirtelen ránk szakadt összeget akarunk
befektetni, vagy bérbõl és fizetésbõl élõ emberként szeretnénk félretenni
minden hónapban valamennyit. A „gazdagság menedzselésérõl” szóló
mûvek elsõsorban azt mutatják be, hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet
abból, amink van.

David Bach például bemutatja, hogy az „elõbb magunknak tegyünk
félre” szokás miként tett egy szerény anyagiakkal rendelkezõ személyt
milliomossá a kamatos kamat évtizedeken át ható erejének köszönhe-
tõen. Stanley és Danko A milliomos szomszéd címû könyve pedig figyelem-
reméltó portrét fest a „csöndes gazdagokról”, akik saját anyagi körülmé-
nyeik között élve megtakarításaikat befektetve válnak gazdagokká.

Melyik a legjobb befektetési forma? A saját vállalkozásunkon kívül – már
ha vállalkozók vagyunk – úgy tûnik, a legjobb hozamot a részvényekkel
vagy az ingatlannal lehet elérni. Ami az értékpapírpiacot illeti, olyan
legendás befektetõk, mint Warren Buffett, Benjamin Graham és Peter
Lynch mind hangsúlyozzák a különbséget a vállalatokba történõ hosszú
távú befektetés és a rövid távú nyereséget elõtérbe helyezõ, piaci spekulá-
ció között. A kisbefektetõ számára a legjobb, ha pénzét indexalapba he-
lyezi, ami a piac minden egyes jegyzett vállalatának részvényeit magában
foglalja. Ez biztosítja, hogy a befektetõ részesedik e vállalatok növekedé-
sébõl. Az ingatlanbefektetés szintén meglepõen könnyû módszere lehet a
meggazdagodásnak, fõként abban az esetben, ha a befektetõt nem a gyors
megtérülés motiválja, hanem hosszú távon gondolkodik. Az „igazi ingat-
lanbibliának” kikiáltott alapmû szerzõje William Nickerson, míg McLean
és Eldred mûve aktuális és átfogó receptet ad arra, hogyan gazdagodjunk
meg ingatlanügyletekkel.

Napjainkban azonban, amikor a fogyasztói eladósodottság rekord-
szintre emelkedett, sokunknak elõször át kell ugranunk a fizetõképesség
akadályát. Ezen a téren rengeteg kiváló mû született, köztük talán a leg-
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jobb Jerrold Mundis útmutatója arról, hogyan szabadulhatunk meg adós-
ságainktól. Az egykor csõdbe ment Dave Ramseynek az adósságok csalá-
dokra gyakorolt káros hatásával és a jólét visszaszerzésével kapcsolato-
san írt tanácsai szintén rendkívül hasznosak. Az elõbbieknél inkább
holisztikusabb szemléletû Dominguez és Robin Pénzt vagy életet? címû
könyve pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy még ma is megszívlelendõk
az egyszerûbb életmód és a takarékoskodás régi gondolatai. Elsõsorban
azt fejtegetik, hogy az elégedett élet feltétele az, hogy urai legyünk pénz-
ügyeinknek.

A GAZDAGSÁG MEGOSZTÁSA
A gazdagság áramlásának és megosztásának titkai

Andrew Carnegie: A gazdagság evangéliuma
Conor O’Clery: Az egyszeri milliárdos
Joel T. Fleishman: Az alapítvány
Paul Hawken – Amory B. Lovins – L. Hunter Lovins: Természetes

kapitalizmus
Lynne Twist: A pénz lelke
Muhammad Yunus: A szegények bankára

A gazdagság nemcsak a gazdagság vonzását, megteremtését és menedzse-
lését jelenti, de hozzátartozik annak megosztása, illetve áramoltatása is.
Ha abban a szerencsében volt részünk, hogy vagyonra tehettünk szert, a
Föld állampolgáraként és az emberiség tagjaként, akkor kötelességünk az
is, hogy pénzünket mások gyógyítására és inspirálására használjuk fel.
Ahogy Lynne Twist nemzetközi adománygyûjtõként végzett munkája
alapján A pénz lelke címû mûvében is írja, az aktív filantrópia nemcsak az
adományozottra, de az adományozóra is gyógyító hatással van. A pénz
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felhalmozása csupán megakasztja ezt az áramlást és jellemzõen megront-
ja annak birtokosait, sõt azok leszármazottait is.

Andrew Carnegie úgy tartotta, hogy az, aki gazdagon hal meg, „szé-
gyenben hal meg”, és jótékony célú alapítványain keresztül a gazdagok
modern kori adakozásának példaképévé vált. Joel Fleishman alapítvá-
nyokról szóló mestermûvébõl megtudhatjuk, hogy napjainkban a magán-
vagyonok milyen jelentõs részét fordítják a világ bajainak orvoslására.
Ennek nagy része vállalkozóktól érkezik, akik ugyanazzal a szenvedéllyel
és odaadó figyelemmel követik a társadalmi problémák megoldását és
az új lehetõségek feltárását, mint ahogyan eredetileg a sikereiket is elérték.
E magatartás élõ példája a vámmentes termékekkel kereskedõ Chuck
Feeney, aki Andrew Carnegie hatására lemondott hatalmas vagyonáról
azért, hogy a jó ügyeket támogathassa szerte az egész világon.

Akárhogyan is fogalmazzuk meg a gazdagságot, annak a „szegények
legszegényebbjeit” is magában kell foglalnia. Muhammad Yunus Nobel-
díjat kapott rendhagyó bankjáért, amely nagyon alacsony összegû kölcsö-
nöket nyújt olyan nõknek, akik anyagi függetlenségrõl álmodoznak. Lebi-
lincselõ könyvében elmondja, hogy nem a jótékonykodást, hanem in-
kább az olyan egyszerû dolgokat vesszük természetesnek, mint a hitelfel-
vétel lehetõsége és a vagyon tulajdonlása, amelyek a gazdagság és a jólét
alapjai.

A vagyon felhalmozása nem mehet bolygónk rovására! Hawken a
Természetes kapitalizmus címû könyvében is hangsúlyozza, hogy a gazdag-
sághoz hozzátartozik, hogy a természet adta tõkénknek ugyanúgy gondját
viseljük, mint a pénzügyi tõkénknek.
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Néhány gyakorlatias szó a könyvrõl

Mielõtt bárki is hozzálátna az 50 gazdagságról szóló mû ismertetésének
elolvasásához, íme néhány gyakorlati tanács.

• A kötet végén található „A gazdagság alapelvei” címû rész, amely
hasznos összegzésként az 50 mû legfõbb gondolatait foglalja egybe.

• Ugyanitt található 50 további gazdagságról szóló mû listája is, amely-
ben néhány kapcsolódó olvasmányt ajánlunk.

• Bizonyos témák több mûben is visszatérnek. Ebbõl arra következtet-
hetünk, hogy a felvetett gondolatok kiállták az idõ próbáját. A listán
szereplõ könyvek azonban néha ellent is mondanak egymásnak.
Mindenki eldöntheti, melyik módszert, megközelítést és stratégiát
fogadja el leginkább.

• Az Értékteremtõk szerzõi közül sokan amerikaiak. Az Egyesült Álla-
mok mindig is nagy hangsúlyt fektetett az anyagi gazdagságra, di-
csõítve a vállalkozókat; következésképpen e területeken a legjobb
mûvek egy része amerikai szerzõktõl származik. A spiritualitás és a
gazdagság közötti kapcsolat részben az Egyesült Államok puritán
gyökereinek öröksége, amely a gazdagság mentális és metafizikai
aspektusairól írt számos mûben ma is tovább él. A témák valójában
egyetemesek, hatásaik pedig azonosak, bárhol is élünk a világban.

• Jó néhány könyv 2000 után íródott. Bár nem telt még el azóta annyi
idõ, hogy „korszakalkotónak” nevezhessük õket, de elgondolásaik
és a bennük foglalt ismeretek jellege miatt kiemelkedõnek számí-
tanak. Lehetséges, hogy az elkövetkezõ években ezek közül több is
elismerést kap majd.

• Egyes mûvek ismertetõjénél a fejezet végén nem található a szerzõ-
rõl életrajz, mert már maga az összefoglaló szöveg is elegendõ élet-
rajzi információt és adatot tartalmaz.
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• Számos szöveg ma már szabadon felhasználható, ami azt jelenti,
hogy a szerzõi joguk a világ több táján már lejárt. Az ilyen mûvek
elérhetõségét külön jelöltük a kötetünk végén található „Felhasznált
irodalom” részben.

Ráadásképpen…

• A tom@butler-bowdon.com e-mail címen ingyenes könyvismerte-
tõt kérhet bárki egy olyan könyvrõl, ami már több millió példány-
ban kelt el, és – ha kellõen nyitottak vagyunk – megtanulhatunk
belõle egy olyan titkos eszközt, amivel felszabadíthatjuk rejtett
képességeinket és megalapozhatjuk jólétünket.

• Érdemes ellátogatni a www.Butler-Bowdon.com honlapra is! Itt
további ingyenes olvasnivaló található a gazdagságról, illetve a siker-
hez kapcsolódó jelentõsebb írásokról és elgondolásokról.

A pénzügyi és üzleti sikertörténeteket olvasva az olvasó esetleg azt gon-
dolhatja, hogy ugyanez vele nem történhet meg. Pedig megtörténhet!
A könyv pontosan arra akar mindenkit emlékeztetni, hogy mások is
hasonló félelmek és kétségek között vergõdtek, mégis sikerült átvereked-
niük magukat a kezdeti nehézségeken. Az élet állandóan ellenõrzi, vajon
hiszünk-e abban, hogy bõséggel teli világegyetemben élünk. Ha hiszünk
benne, figyelemre méltó dolgok történhetnek velünk.

Amikor kétségeink támadnak, gondoljunk a makkra! A bõség eme
õskori szimbóluma, a hatalmas tölgyfa magja csak akkor kezd növekedni,
amikor a fa az érett szakaszba lépett. A gazdagsághoz idõ is kell. Egyik
napról a másikra semmilyen nagyszerû dolgot nem lehet véghezvinni, és
mint tudjuk, minden kicsiben kezdõdik.
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1905
Út a gazdagsághoz

„Ha a szívünk a helyén van, az életünk is a helyén lesz. A vágy, a gyûlölet, a harag, a hiú-
ság, a büszkeség, a kapzsiság, az élvhajhászás, az önzés és az önfejûség – ezek a szegénység
és a gyengeség jelei; míg a szeretet, az erkölcsösség, a szelídség, az alázatosság, az együtt-
érzés, a nagylelkûség, az önzetlenség és az önfeláldozás – a gazdagság és az erõ kellékei.”

„Élethelyzettõl függetlenül, mielõtt elérnénk a siker, a hasznosság és a hatalom bármilyen
fokát, meg kell tanulnunk, hogy nyugalmat és békét sugározva, hogyan tudjuk összponto-
sítani gondolati erõinket.”

„Ha úgy érezzük, hogy korlátoznak a körülmények; ha jobb lehetõségeket, nagyobb teret és
jobb anyagi körülményeket követelünk; ha esetleg magunkban éppen átkozzuk a sorsot,
ami kezünket és lábunkat megköti, akkor jusson eszünkbe a következõ üzenet: …Az út
kezdetben hiábavalónak tûnhet,… de ha eltökéljük magunkban, hogy végigmegyünk raj-
ta,… döbbenten tapasztaljuk majd, hogy életünkben milyen varázslatos változások követ-
keznek be.”

Dióhéjban

Az ember csak akkor válhat igazán gazdaggá, ha képes
fegyelmezni az elméjét. Paradox módon a gazdagsághoz

(és a boldogsághoz) azok jutnak el a legkönnyebben,
akik önzetlenül szolgálnak másokat.

Érintkezési pontok – lásd még:

74. o. – Genevieve Behrend: A láthatatlan erõ
112. o. – Rhonda Byrne: A Titok
182. o. – Charles Fillmore: Gazdagság
386. o. – Catherine Ponder: Legyünk nyitottak a gazdagságra!
492. o. – Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme
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