Egy tévhitet szeretnék eloszlatni.
Ha valaki egy második lábról beszél, akkor mindig több munkát akar vállalni.
Ez nem rossz, mert hajlandó egy új dolgot megtanulni. Vajon több pénze lesz? A válasz valószínűleg,
igen.
Többet fog dolgozni? Valószínűleg igen. Lesz időd elkölteni a pénzt …. ? … és minőségi életet élni?
Amennyiben egy második lábat akarsz, az legyen az ingatlan befektetés, vagy bármilyen más
befektetés. Akár már az életpályád kezdetén, vagy az életed során bármikor. Minél előbb annál jobb.
Ne az legyen az életcélod, hogy halálra dolgozod magad !
Természetesen a befektetésekkel is foglalkozni kell – a passzív befektetéssel is- de nem napi 16 órát.
Nem kell egyik helyről a másikra rohanni. Több időd marad magadra és a családodra.
Itt is tanulnod kell, majd gyakorolnod és a hibáidból újra tanulnod. Vagyis egyre jobb leszel és egyre
több pénzt tudsz keresni, miközben több időd marad.
Az életed ugyanúgy telik, viszont nem mindegy milyen az életminőséged. A cél, hogy kevesebb
munkával keress több pénzt.
A GONDOLGODÁS IS MUNKA, ezért csinálják olyan kevesen. Az agyaddal keresheted a legtöbb pénzt.
A két kezeddel csak addig, amíg egészséges vagy.
Tedd fel magadnak a kérdést, ha holnap baleset érne, változna az életszínvonalam? Egy befektetéssel
napi 30 percet sem kell foglalkoznod. Igazából csak gondolkodnod kell rajta, hogyan tehetnéd
hatékonyabbá, hogyan hozhatnál ki belőle többet.
Szokj hozzá, hogy ha valamilyen problémával találkozol, akkor legalább 20 megoldást dolgozol ki rá!
Az első 3-5 könnyű, azután tényleg használni fogod az agyad.
Az hogy átgondolod, hogy mit fogsz tenni a következő napod, heted során, az is munka. Minél jobban
elmélyedsz a megoldások keresésében annál előbb fog az életed megváltozni a jó irányba.
Vagyis pénzt keresni mindenki tud -70 éves korodig dolgozni fogsz,- mert nem lesz nyugdíj, senki sem
fog gondoskodni rólad. Magadnak kell megoldásokat találnod, hogy mit kezdesz az életeddel.
Tanulni kell egy életen át, egy idő múlva, amikor megjönnek az első sikerek, még élvezni is fogod.
Hajrá!! Kezdd el növeszteni a második és harmadik lábad és még a többit is!

