Irányítsd a pénzügyeidet !
Az előző fejezetben elkezded kifejleszteni a második és harmadik lábad.
Vagyis van egy kis pénzed.
Mit akarsz kezdeni a pénzeddel?
Elköltöd egy olyan kacatra (pl. telefon), ami fél év múlva semmit nem ér, és emiatt fél évente
megveszed ugyanazt újra és újra, így szinten tartod a „Státuszod”.
Fenntartod a „látszatot”? Fenntartod a Látszatot. Minek?
Néhány lumpen biztosan csodálni fog, azután szépen lassan elmegy melletted az ÉLET.
Önuralom kell, hogy megvalósítsd az Álmod.
Át kell venned az életed és a pénzed felett az irányítást. Ezt meg kell tanulnod. Ez egy hosszú
folyamat, akár évek.
Ugyanaz az ember nem tud milliomos lenni, aki ma vagy, mert nincs meg a pénzügyi képzettséged
hozzá. Azt sok sok tanulással és gyakorlással fogod megszerezni.
A Bankok és a Biztosítók „befektetéseit” felejtsd el. Amikor megszerzed a megfelelő pénzügyi
képzettséget, soha nem fogod a pénzed másra bízni, főleg nem rájuk.
El tudod képzelni, hogy egy minimálbéres alkalmazott tanácsait megfogadva milliomos leszel? Akkor
ő miért nem az. Akitől tanácsot fogadsz el, legyen olyan ember, aki már ott van, ahová te is tartasz.
A Bankok „befektetései” a vicc kategória, csak lehúznak, inkább tartsd a matracban otthon a pénzed.
A Biztosítók „befektetései” jobb mint a semmi. Gondolj bele, te aki Suzukival jársz, mert azt tudod
megfizetni, a Biztosító munkatársai luxus autókkal járnak, amit szintén te fizetsz. Szerinted? Ez
értelmes dolog? A te pénzeden neked kell jól élned nem ezeknek a szervezeteknek.
Spórolj és tanuld a befektetés alapjait. Tőzsde, cég, ingatlan, sokkal több nincs, ezt a három
befektetési módot kell megtanulnod a saját „károdon”.
Először veszíteni fogsz, meg kell találni az okot – a te képzetlenséged – és tovább kell tanulnod és
gyakorolnod. Pénzt veszíteni nagyon stresszes, ezért magadban kell keresni az okot, akkor tudsz
fejlődni. Amikor mást kezdesz el hibáztatni, abban a percben, hogy nem vállalsz felelősséget a
pénzügyeidért csak veszíteni fogsz.
Lehet hibáztatni másokat, a körülményeket, a boszorkányokat – soha nem lesz pénzed.
Elmehetsz 3 műszakba dolgozni olyanhoz, aki tudja mit kell kezdenie a pénzével.
Most azonnal kezdj el olvasni könyveket, különböző befektetési módokról. Bővíteni kell a
szókincsedet, ezért fizess elő egy közgazdasági szókincsben bővelkedő újságra. Keress egy
tanfolyamot ebben a témában.

Azt ne gondold, hogy nem kell fizetned a tudásért! Mindennek meg kell fizetni az árát. Viszont a saját
képzésedbe fektetett pénz fog életed során igazán megtérülni.
Kezd el kicsiben, apránként, mire visszanézel, azt fogod látni, hogy egész komoly vagyont sikerült
szerezned.
Egyszerre mindig egy témával foglalkozz, műveld ki magad, majd lépj a következő szintre.
Azért kell irányítani a pénzügyeidet és az életed, mert, ha valami rossz fordulat következik be az
életedbe – elveszíted a munkádat, lerokkansz, stb. – akkor is tudsz pénzt csinálni.
Pénzt csinálni a semmiből, ahhoz már tudás kell. Amikor megszerzed a megfelelő pénzügyi tudást,
belépnek az életedbe olyan emberek, akik látnak benned fantáziát és úgy adnak neked pénzt, hogy
kérned sem kell.
Olyan tudást kell megszerezned, hogy akár a tolószékből is tudj pénz keresni.
Akik rád bízzák a pénzüket azoknak látniuk kell a számokat, vagyis az ötleted megtérülését a
számukra.
Néhány év tanulással el tudsz jutni oda. Vagyis holnap nem leszel milliomos, mert ez egy folyamat és
nem szerencsejáték.
Egy idő múlva mások azt mondják, hogy „neked szerencséd volt”, akkor jó úton haladsz. Csak a
tudásod miatt tudsz előre jutni, ezt látják a tudatlanok szerencsének.
Irány a felső „szerencsés” 10.000 !

