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 1. Psychika milionera

Najważniejsze jest Twoje nastawienie. Czy wiesz, jaka jest psy-

chika milionera? W jaki sposób zarządza swoim czasem i pie-

niędzmi, jak osiąga swoje sukcesy finansowe, jakie myśli towa-

rzyszą ludziom sukcesu?

Zacznę od tego, że milioner to człowiek patrzący na pieniądze 

jak na swoich pracowników. Co to oznacza? Że w sytuacji, kie-

dy  ma  do  wyboru  kupić  nowy  samochód  lub  zainwestować 

w kolejny biznes, to wybierze biznes. Milioner kupuje tylko to, 

co jest mu potrzebne albo to, na co może sobie pozwolić. Praw-

dziwy milioner potrafi budować biznes nawet przez kilka lat, 

ale robi to w taki sposób, aby biznes się powiększał i przynosił 

jeszcze większe zyski.

Prawdziwy inwestor,  biznesmen, przedsiębiorca — nieważne, 

jak byśmy go nazwali — buduje swój biznes od podstaw, ciągle 

go rozwijając, aż osiągnie pożądany efekt. Jeśli osiągnie taką 

sumę  zarobków  bądź  zgromadzonych  pieniędzy,  które  były 

jego założeniem, dopiero wtedy wydaje pieniądze.

Wydawanie pieniędzy i inwestowanie to dwie podstawowe róż-

nice.  Wydawanie  pieniędzy  kojarzy  się  inwestorom  (bo  tak 
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będę  ich  nazywał  w  mojej  publikacji)  z  kupowaniem  czegoś 

bezproduktywnego. Wszystko to, co w żaden sposób się Tobie 

nie zwróci, a jedynie zaspokoi zachcianki. Inwestowanie to lo-

kowanie pieniędzy w biznesy, które pozwolą Ci, z perspektywy 

czasu, powiększyć zawartość portfela.

Postaram się to wyjaśnić w inny sposób. Najpierw chcę Cię po-

informować,  że  błędnym  jest  myślenie,  iż  wykształcenie  lub 

szczęście jest wyznacznikiem drogi do sukcesu. Jak sam zapew-

ne zdążyłeś zauważyć, jest wielu ludzi, którzy są wykształceni, 

a pracują na kasach w supermarkecie. Podobnie jest ze szczę-

ściem.  Zapewne  znasz  jakiegoś  farciarza,  któremu  zawsze 

wszystko się udawało, ale jednak nie jest milionerem.

Wyznacznikiem  jest  wiedza  i  umiejętne  zarządzanie  czasem 

oraz pieniędzmi. Można być lekarzem, prawnikiem i nigdy nie 

być milionerem. Oczywiście można wtedy dużo zarabiać, ale je-

śli wszystko wydajemy na bieżąco, nigdy nie zostaniemy milio-

nerem zawsze będziemy tylko lekarzem czy prawnikiem.

A czy w Twoim życiu nigdy nie napotkałeś  osoby,  która jest 

szefem firmy lub właścicielem stacji benzynowej, apteki, zało-

życielem strony internetowej zarabiających ogromne sumy li-

czone w tysiącach miesięcznie? Jeśli nie, to podam kilka przy-

kładów:
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1. założyciele portalu nasza-klasa — niedawno wyceniono por-

tal na kilkanaście milionów złotych,

2. Bill Gates, założyciel Microsoftu — przerwał studia, a pierw-

szą pracownię miał w piwnicy swojego domu. 

Mógłbym wymieniać ich sporo, ale nie o to chodzi, aby zasypać 

Cię nazwiskami ludzi sukcesu, które w budowaniu Twojego biz-

nesu nie są potrzebne. Mówię o tych ludziach, ponieważ na nich 

trzeba się wzorować, ale nie ich kopiować. Możesz stosować po-

dobną strategię, strukturę w firmie czy biznesie, ale nie sądzę, 

aby kopiowanie produktów dało Ci szansę na sukces. Ten rynek 

jest zagospodarowany, musisz znaleźć coś unikatowego.

Najważniejsze jest iść z trendem rynku. Zacząć zbierać infor-

macje, co dziś jest w cenie. Nawet Ci podpowiem, że w cenie 

jest i będzie informacja. Informacja zawsze się sprzeda, ponie-

waż ludzie jej potrzebują i jest cenna. Informacja jest efektyw-

na, ponieważ nie może się zniszczyć czy zestarzeć — jedynie 

może się rozwijać. Informacja więc nie tylko pozwoli Ci zaro-

bić, ale innym da szansę na zdobycie cennej wiedzy, którą po-

tem sami wykorzystają.

Czy chcesz mieć najnowszego mercedesa? Pewnie, że każdy by 

chciał, ale tylko nieliczni wiedzą, jak osiągnąć ten cel. Twoim 

celem jest zdobyć tę cenną informację i ją wykorzystać w swo-

im życiu. Jeśli tego nie zrobisz, zrobią to inni. Ty nigdy nie ku-
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pisz nowego mercedesa, bo nie wydasz ani złotówki na dobrą 

inwestycję,  zawsze będziesz jeździł  średniej  klasy autem. Ale 

jeśli dobrze wykorzystasz informację, staniesz się bogaty.

Psychologia milionera pokazuje Ci,  że najpierw trzeba zacząć 

myśleć jak inwestor.  Samo wykształcenie nie zbuduje bogac-

twa. Jest wielu ludzi  nieposiadających wykształcenia,  a zara-

biających więcej niż dobry prawnik. Inwestowanie i budowanie 

biznesu  to  pewna  idea,  którą  stosują  ludzie  sukcesu.  Każdy 

z tych ludzi  dąży do lepszej  przyszłości  kosztem poświęcenia 

w teraźniejszości.  Jeśli  nie potrafisz się poświęcić budowaniu 

biznesu i stworzyć wizji sukcesu, nigdy nie będziesz milione-

rem.

Myślisz, że najbogatsi ludzie świata osiągnęli swój sukces, bo 

wygrali  w  totka?  A  może  nie  mieli  wizji  swojego  sukcesu 

w przyszłości,  może po  prostu żyli  na najwyższym poziomie, 

wydając wszystko, co zarobili?

Na pewno nie zdarzyło się nic z tych rzeczy. Ich sukces był budo-

wany długoterminowo, a opierał się na wiedzy, którą pogłębiali. 

Nie można zrobić dobrego biznesu, nie wierząc w jego słuszność 

i powodzenie. Podobnie jak nie możesz zacząć budować biznesu, 

nie  mając  wiedzy.  Takie  same  prawa  żądzą  całym  światem. 

Chcesz być lekarzem, musisz się najpierw tego nauczyć, chcesz 

być kierowcą rajdowym, musisz trenować na torze itd.
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Jak skorzystać z wiedzy zawartej 

w pełnej wersji ebooka?

3 kroki zawarte w całej książce tworzą genialną formułę sukce-

su,  ale  niestety  potrzebują  Twojej  aktywności.  Jeżeli  jesteś 

w stanie to zaakceptować, wtedy wolność finansowa może stać 

się także Twoim udziałem. Zapoznaj się z pełną wersją publika-

cji i zacznij cieszyć się wolnością finansową.

http://3-kroki-do-wolnosci-finansowej.zlotemysli.pl/

Odkryj formułę 3 kroków i zobacz, jak to jest, gdy NIE 

MUSISZ pracować.
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