Szóval vállalkozásban kell gondolkodnod. A meggazdagodás „legegyszerűbb”
módja. Persze lehetsz politikus is. Ha van gerinced elkerülöd ezt a pályát.
Remélem van olyan dolog, amit nagyon szeretsz csinálni, mert ebből tudsz
igazán nagyot alkotni. Hobbi?
Találj valamit, amit szívesen csinálsz és nem fáradsz el benne, ha egész nap kell
csinálnod.
Megvan? Akkor már csak el kell adnod.
Látod, milyen összetett dolog, ezért mondom, hogy egyről a háromra akarsz
jutni, ahhoz nagyon sokat kell tanulnod. Mire eléred a célod, addigra egészen
más ember leszel. a gondolkodás módod meg fog változni.
Meg kell tanulnod eladnia tevékenységedet, amiből pénz remélsz és ezzel
együtt magadat is eladod.
Először persze az ismerőseidnek fogod eladni, kevés pénzért, vagy bartelezni
(nem pénz kapsz, hanem visszasegítik stb.) fogsz. Vagyis nem keresel vele sok
pénzt.
Viszont, ha jól csinálod a dolgod, akkor ezek az ismerősök ajánlani fognak.
Persze ebből a körből mi kell lépni, minimum egy egyéni vállalkozói
igazolvánnyal. Lehetőleg legyen mellette fő állásod, mert e nélkül nagyon
nehéz.
Fuldokolni fogsz a terhektől. A lényeg, hogy ne add fel. Folyamatosan kell
visszacsatolás a megrendelőktől, hogy egyre jobbá válj a szakterületeden.
Jelenleg Magyarországon nagyon nagy igény van a szakmunkára. Ezt jelenleg a
legkönnyebb eladni. Minőségi munkát kell végezned, maximum közép áron.
Amit megbeszélsz a megrendelőddel, azt pontosan be kell tartanod. Mintha

kőbe lenne vésve. Ha megbeszélsz egy időpontot, az mindenképpen be kell
tartani, ha nem sikerül, akkor minimum hogy telefonálsz.
Ha ezt tartod, akkor 1-2 éven belül komoly megrendeléseid lesznek. Vagyis
alkalmazottaid lesznek, így a saját munkaerőd meg tudod többszörözni. Itt
kezdesz el komolyabb pénzt keresni.
Ahhoz, hogy emberekkel dolgozz meg kell tudnod megbízni bennük. Ha ez nem
megy, mert azt hiszed, hogy mindent te tudsz a legjobban, akkor csak egy
alacsonyabb szintig fogsz eljutni. Vagyis elhasalsz az első akadály előtt.
Attól még eljuthatsz az ingatlanig, de az inkább 10-15 év, ha tudsz spórolni és a
NAV nem tesz téged tönkre az első ellenőrzése során.
No ezért kell folyamatosan tanulni, hogy ez ne történjen meg.
Ha mégis bekövetkezik, akkor fel kell állni, váltani kell és csinálni kell tovább a
dolgod, hogy elérd az álmodat.

