Önerő
Az ingatlan vásárlás legfélelmetesebb része. Ettől félnek a legtöbben. Nem is alaptalanul.
Rengeteg emberrel beszéltem, akiknek szép álmaik voltak, sőt én úgy gondoltam, hogy még meg is lehet
csinálni. Aztán nem lett belőle semmi.
A félelem néha bénító tud lenni. Nincs tudásod, nincs tapasztalatod, így csak a félelem és a bizonytalanság
marad. Vagyis nem mersz belevágni az ingatlan vásárlásba. Vagyis hiába ontod magadból a jobbnál jobb
ötleteket.
Első lépésként meg kell tanulnod spórolni, a nélkül semmire sem jutsz az életben. A spórolás megtanít uralni a
pénzt. Aki nem tud félretenni semmit, annak az embernek a pénz uralja az életét.
Nem jó ilyen emberekkel beszélni, mert ha pénz veszítenek, teljesen bepánikolnak. Képtelenek veszíteni, túl
nagy stresszt élnek át.
Szóval meg kell tanulnod spórolni, hónapokon, vagy akár éveken át. Ez erőt és biztonságot ad. De ez nem elég!
Meg kell tanulnod uralni a pénzed.
Az a tapasztalatom, hogy már egészen kicsi önerővel el lehet indulni. Viszont uralnod kell a pénzt, tudnod kell
áramoltatni a pénzed. Uralnod kell az áramlása irányát.
Meg kell tanulnod a pénzed befektetni!
A banki lekötés nem az a kategória.
Cég, tőzsde, ingatlan!
Mindössze ezt a 3 befektetési lehetőséget kell megtanulnod. Képezned kell magad. A bizonytalanságod és a
tudatlanságod a félelmed legfőbb oka. Mindenképpen el kell kezdened a gyakorlatba átültetni a minimális
tudásod.
Egy ismerősön egy pár évig befektette a pénzét, a saját ötletei alapján. Persze folyamatosan veszített. Amikor
én mondtam neki, hogy én befektettem, veszítettem, olvastam és tanultam, majd újra befektettem. Ezt addig
csináltam, amíg nyerésre fordult a befektetésem. A végén csak nyertem.
Ő ezen meglepődött, azt mondta, csak veszített, de soha nem olvasott az adott témáról és soha nem képezte
magát. Így csak a veszteség lett állandó az életében.
Tanulnod kell a pénzről és a befektetésekről. Magyarországon is nagyon jó oktatások vannak ezekben a
témákban.
Neked önerőt kell szerezned! Kitartásra és elkötelezettségre van szükség, anélkül nem megy. A tudás legyőzi a
félelmet.
Megtanulod, hogy kell pénz szerezni, akár munkával, akár befektetéssel, akár hatástöbbszörözéssel. Meglesz az
önerőd az ingatlan vásárláshoz.
Nagyon kell akarnod, azt az ingatlant, akkor egy új út fog megnyílni előtted. Új lehetőségek sora fog megnyílni
előtted. Jobban fizető munkát fogsz kapni, emberek keresnek meg, akik pénzt akarnak adni neked.
Ezek a csatornák a tudásod előtt fognak megnyílni, ezért kell képezned magad. Hülye emberre te sem bíznál
pénzt. Más is így van ezzel.

Persze nem az önerőgyűjtési képességedet fogják díjazni, az csak egy jó kezdet. Te ingatlant veszel, amire már
nyilván kevesebb ember képes, és 3-5 éven belül hiteled sem lesz.
Na, ez már ki fog emelni a tömegből.
Önerőt gyűjtöttél! Ezzel kezdődött!
Neked végig látnod kell az ingatlant, amit megveszel, azelőtt, hogy az a valóságban is megjelenne előtted.
Változni fogsz, mert bizonyos szokásaidon változtatsz! Képes vagy spórolni egy jó cél érdekében. Képes vagy
több pénz keresni és képes vagy több pénzt csinálni. Képes vagy áramoltatni a pénzt.
Közben az is kiderül, mihez van tehetséged. A pénzszerzéshez biztosan lesz.
Az önerő összegyűjtésével megteszed az első lépést a jó irányba.

Regisztrálj! http://www.ludmanhaz.hu/hu/hirlevel_video/

