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6 SZKOŁA ŻYCIA

 3 Szkoła życia
Uważasz, że nie możesz nic dla siebie zrobić, że to, co masz, zależy tylko od szczę-
ścia w Twoim życiu? System edukacji spowodował, że 95% społeczeństwa jest 
stworzona do wykonywania zadań, a nie twórczego myślenia. To powoduje, że 
płacimy masę pieniędzy za ukończenie jakichkolwiek studiów, bo mamy nadzieję 
na lepszą przyszłość.

Uczelnie prywatne to tylko kolejny biznes zaspokajający ludzkie potrzeby. Czy 
właścicieli obchodzi to, co studiujesz i czy będziesz miał pracę? Nie, ich interesuje 
fakt, że zaspokajanie tej potrzeby stało się dochodowe. Ukończona szkoła nie 
gwarantuje Ci lepszej pracy, ponieważ najlepsi z branży są pasjonatami, uczą się 
na bieżąco, nie kończą edukacji w momencie, gdy otrzymają kawałek papieru. Dy-
plom to tylko marne potwierdzenie zaangażowania, a prawdziwa nauka zaczyna 
się w chwili podjęcia pracy. Myślisz, że mówię bzdury?

Szkoła nie jest gwarantem lepszej pracy czy dobrego życia. Weźmy pod uwagę 
głowę państwa. Czy chciałbyś zostać prezydentem? Myślisz, że to niemożliwe? 
Prezydent Wałęsa jednak to osiągnął, a nie miał wyższego wykształcenia.

Więc odpowiedz mi na pytanie, jak to jest możliwe, że osoba bez wykształcenia 
wyższego może zostać prezydentem, a wykładowca uczelni musi posiadać przy-
najmniej wykształcenie magisterskie. Prezydent, będący przedstawicielem całego 
narodu, nie musi ukończyć wyższej uczelni, a wykładowca, który uczy garstkę 
studentów, musi mieć wykształcenie przynajmniej magisterskie, a najczęściej 
nawet doktorat.

Czy to nie absurd naszego świata, że nie wykształcenie jest wyznacznikiem tego, 
kim jesteś, tylko umiejętność wykorzystania okoliczności?

Kolejnym przykładem mógłby być sławny Andrzej Lepper, który również dobrze 
potrafił wykorzystać swój czas, wdrapać się na szczyt kariery i zarobić sporo pie-
niędzy.

Możemy tych ludzi darzyć sympatią bądź nienawidzić, ale faktem jest, że potrafili
wykorzystać to, czego inni nie widzieli. Większość potrafi tylko wydawać nie-
słuszne opinie niepoparte żadnymi dowodami lub oczerniać innych, ale sami nie 
potrafiliby zarobić nawet złotówki. Chciałbym, abyś należał do ludzi, którzy mają
własny rozum i potrafią ocenić trzeźwo sytuację.

  CIACH
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7 PRAWDZIWA HISTORIA

 5 Prawdziwa historia
Cóż, zacznę od tego, że tak jak Ty czy wielu innych ludzi jestem i zawsze byłem 
normalnym człowiekiem. Nigdy nie wyróżniałem się specjalnymi osiągnięciami 
w nauce. Powiem więcej – byłem do tego stopnia przeciętny, że nie brałem udziału 
w żadnych zajęciach pozaszkolnych, nie mówiąc już o kółkach czy konkursach. 
Dlaczego więc teraz osiągam sukces za sukcesem? Bo sam nauczyłem się go 
kreować.

Sukces jest czymś w rodzaju nieobrobionej materii. To jak kawałek plasteliny, któ-
remu trzeba nadać kształt. Jeśli nie potrafisz być twórcą swojego sukcesu, to nie
licz na to, że ktoś ulepi coś z tej plasteliny za Ciebie. Mam na myśli pracodawcę czy 
pracę na etacie. Nie mówię, że to jest złe, ale zapewne nie zapewni Ci tego, czego 
w głębi duszy pragnie każdy człowiek: szczęścia i wolności finansowej.

Jeśli liczysz, że na Twojej drodze pojawi się nagle pracodawca-zbawiciel, to jesteś 
w błędzie. Dlaczego? Bo pracodawca nie po to zakłada biznes, żeby Ci oddać cały 
zarobek. Prowadzenie biznesu jest trudne i wymaga pewnego przygotowania 
psychicznego. To tak jak z walką na ringu – jeśli chcesz wyjść do walki, musisz się 
przygotować kondycyjnie, bo inaczej polegniesz po pierwszym ciosie.

Niestety – większość nie rozumie, że sukces to tak naprawdę tylko i wyłącznie 
Twoja praca, zaangażowanie, poświęcenie. Nie ma sukcesu bez tych czynników. 
Czy wygrana w totka jest sukcesem? Nie, to ogromne szczęście niemające z nim 
nic wspólnego. Zresztą – czy wygrana w totka zmieni Twoje życie, jeśli nie będziesz 
potrafił obchodzić się z pieniędzmi?

Oczywiście, że nie, bo szybko wydasz swoją wygraną, a dopiero potem zaczniesz 
się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze na opłacenie nowego bmw czy domu o po-
wierzchni 300 m². I co wtedy? Zaczniesz sprzedawać, aby pozbyć się ciężaru.

Statystyki pokazują, że 90% osób, które wygrały duże sumy, w ciągu pięciu lat 
bankrutuje. Podobnie jest z firmami. Jedynie garstka ludzi wie, jak zarządzać
pieniędzmi i się z nimi obchodzić. Dlatego też tylko nieliczni posiadają ogromne 
ilości pieniędzy, bo wiedzą jak je pomnażać.

Dlaczego zatem ludzie bankrutują, skoro wygrywają tyle pieniędzy, że starczyły-
by im do końca życia? Bo nie umieją się z nimi obchodzić. To tak, jakby dziecko 
posadzić za kierownicą. Jest to niebezpieczne, ponieważ najpierw trzeba nauczyć 
się jeździć.
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8 PRAWDZIWA HISTORIA

Podobnie jest z pieniędzmi. Ludzie otrzymują wygrane, ale zachowują się jak dzieci 
w sklepie z zabawkami. Chcieliby wszystko od razu. Potrzebna jest nam eduka-
cja finansowa, o której tyle się mówi. Nie mając jej, błądzimy, szukając szczęścia
w życiu, zamiast skupić się na tym, na co mamy wpływ, i budować swój sukces 
stopniowo.

  CIACH

Ludzie po pewnym czasie popadają w monotonię – idą do pracy, wracają do domu, 
jadą na zakupy, do kina, restauracji, oglądają telewizję i wydają ciężko zarobione 
pieniądze w inny bezproduktywny sposób. Gdy stykają się z trudem życia codzien-
nego, mówią sobie: „Jakoś to będzie” albo „Oby do pierwszego”. Od razu nasunął 
mi się kawał z morałem; mnie on nie bawi, ale innym może się spodobać: „Kolega 
pyta drugiego, jak tam mu się żyje. A on odpowiada, że jakoś leci, do pierwszego 
starcza. Na to kolega: «To pewnie żyjesz jak pączek w maśle». A on odpowiada, że 
tak, do pierwszego, a potem znów trzeba do 31. na wypłatę czekać”.

  CIACH
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9 WIEDZA TO WŁADZA

 7 Wiedza to władza
Wiedza powoduje, że zaczynasz widzieć nowe możliwości. Tak jak ja je zrozumiałem 
i ujrzałem. Chcesz dowodu? Dam Ci go. Proste sztuczki magiczne są niesamowite, 
ale jak już poznasz ich sekret, zaczynasz rozumieć, na czym polegają, i wiesz, że sam 
mógłbyś je wykonywać, jeśli tylko potrenujesz.

Zrób mały test. Odsłonię przed Tobą kawałek z tej wielkiej magii sukcesu, abyś 
mógł sam się o tym przekonać. Wykorzystaj najprostsze prawo rynku, jakie istnieje 
od dawna, a mimo to mało kto je wykorzystuje. Proste prawo handlu: kup taniej, 
sprzedaj drożej. Spróbuj znaleźć coś, co ludzie chętnie kupią – np. nabądź na portalu 
aukcyjnym coś wartego kilka złotych, ale okazyjnego, wyjątkowego. A potem wystaw 
to za cenę 10 zł wyższą niż ta, za którą Ty kupiłeś. Zawsze znajdzie się nabywca. Jeśli 
nie od razu, to za jakiś czas.

Dlaczego? Ponieważ zawsze znajdzie się człowiek, który będzie w stanie zapłacić za 
to więcej niż Ty. Zawsze – pamiętaj o tym, że to prawo istnieje, czy Ci się to podoba, 
czy nie. Chcesz kolejny przykład? Pojedź na okoliczny targ i sprawdź na metkach, 
gdzie są produkowane sprzedawane tam ubrania. Następnie udaj się do centrum 
handlowego i zobacz, jak wiele drogich ubrań jest produkowanych w Chinach.

Czy zatem ubrania mniej warte z targu i droższe ze sklepu różnią się czymś, skoro 
produkowane są w tym samym kraju? Nie. To marketing marki wpływa na Ciebie 
jako konsumenta, tak że kupujesz ubranie, bo czujesz się w nim bardziej dowarto-
ściowany. Chcesz kolejny przykład? Kup na targowisku za grosze coś fajnego swojemu 
partnerowi lub partnerce i podmień metki z czymś droższym z markowego sklepu. 
Sprawdź reakcje w momencie, gdy dasz prezent i gdy wyznasz prawdę.

Zapewne będą się od siebie różniły. Ponieważ na Twoją podświadomość działa 
marketing marki. Podam na koniec jeszcze jeden przykład – na to, jak powierzchow-
ność zmienia sposób postrzegania Ciebie przez ludzi. Kup sobie elegancki strój lub 
garnitur i wypożycz na jeden dzień świetne auto. Potem podjedź w miejsce, gdzie 
jest dużo ludzi, i sprawdź ich reakcję. Przyjrzyj się, jak będą się oglądać za Tobą, 
a może nawet pokazywać Cię palcami.

Dlaczego? Bo powierzchownie ocenią, że masz pieniądze, a Twoje życie jest idealne. 
Takie, o którym oni mogą tylko pomarzyć. Czy zatem rzeczy materialne wyznaczają 
prawdziwy status bogactwa, skoro tak łatwo zmylić ludzi? Nie. Bogaci ludzie doskonale 
wiedzą, co mają robić i jak wykorzystać swoje pieniądze, aby osiągnąć sukces – nie 
afiszują się ze swoim majątkiem, bo nie muszą nic nikomu udowadniać na siłę.
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10 WIEDZA TO WŁADZA

Może się nawet okazać, że jeden z Twoich sąsiadów już jest bogaty, choć o tym 
nie wiesz. Pewnie się zastanawiasz, po co Ci to wszystko piszę. Abyś zrozumiał, że 
sukces nie zależy od tego, jak Cię postrzegają ludzie, tylko od tego, co robisz i jak 
inwestujesz pieniądze.

  CIACH
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11 ZMIEŃ SWOJE MYŚLENIE I NASTAWIENIE

 9 Zmień swoje myślenie i nastawienie
Początek jest najtrudniejszy, ponieważ musisz zrozumieć, że wszystko, co się za-
czyna w Twojej głowie, może zaistnieć naprawdę. Zapewne trudno Ci dopuścić 
do siebie myśl, że możesz zostać tym, kim chcesz, i że to tak naprawdę zależy 
tylko od Ciebie.

A tak właśnie jest. Każdy wielki biznes musi powstać najpierw w głowie, potem 
trzeba nastawić się na jego realizowanie, a następnie opracować plan działania. Jeśli 
go stworzysz, nie nastawiając się na wykonanie, szybko się wypalisz, bo dążenie 
do celu jest czasochłonne.

Zazwyczaj zanim osiągniesz cel, nie odnosisz znaczących sukcesów; wręcz przeciwnie 
– zaczynasz wątpić w to, że faktycznie coś się zmieni. Ale jeśli będziesz wytrwały, 
dojdziesz w swoim życiu do chwili, gdy wszystko nabierze rozpędu. Dążenie do 
celu jest trudne, ponieważ droga jest pełna wątpliwości i tylko nielicznym udaje 
się dojść do końca. Większość szybko powraca na stary, bezpieczny tor, bo zżera 
ich strach przed tym, co może nastąpić lub co może nie nastąpić. Nie podchodzą 
do sprawy w ten sposób, że to od nich zależy, jak bardzo się jej poświęcą, tylko 
ciągle żyją w przekonaniu, że los kieruje ich życiem.

Dlaczego tak jest? Bo ciągła zmiana trasy nie zaprowadzi Cię donikąd. Stare chińskie 
przysłowie mówi, że jeśli nie zmienisz kierunku, to zapewne dotrzesz tam, dokąd 
zmierzasz. To trochę tak, jakbyś się nagle obudził w ciemnej i nieprzyjemnej jaskini 
i miał z niej pięć wyjść. Jeżeli podejmiesz się jednego wyjścia i będziesz szedł nim 
cały czas, to w końcu, pokonując kolejne przeszkody, wyjdziesz z tej jaskini. Ale 
jeśli co chwilę będziesz wracał i próbował iść innym wyjściem, bo w poprzednim 
napotkałeś jakąś drobną przeszkodę, to możesz wcale z tej jaskini nie wyjść.

Porównanie to ma Ci uświadomić, jak wygląda życie Twoje i każdego innego czło-
wieka. Każdy z nas staje przed takim wyborem – jedni są wytrwali i opuszczają 
ciemną, zimną jaskinię, wchodząc na zielone łąki, a inni ciągle się po niej błąkają, 
bo boją się postawić kolejny krok.

W odniesieniu do sytuacji życiowych mogę podać jeden, według mnie najlepszy, 
przykład. Zastanów się, jak często zdarzało Ci się, że np. podejmowałeś nową pracę 
i mimo że na początku miałeś zapał, później znikł i zaczynałeś myśleć o odejściu. 
Przyczyny mogły być różne: zła atmosfera w pracy, za niskie wynagrodzenie. A pro-
blem tkwi w Tobie – zmienisz pracę i za kilka miesięcy czy lat znów pomyślisz to 



W

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

P

12 ZMIEŃ SWOJE MYŚLENIE I NASTAWIENIE

samo: że już Ci się tu nie podoba albo za mało zarabiasz i chcesz zmienić posadę 
na lepszą.

Może otworzyłeś jakiś biznes, ale zanim się jeszcze na dobre rozkręcił, Ty już uznałeś, 
że nie jest dochodowy, i próbowałeś prowadzić kolejny? Przykładów jest setki na 
takie chodzenie po omacku, ale istnieje na to tylko jedno lekarstwo: konsekwen-
cja w działaniu i dążenie do celu. Czasem nawet za wszelką cenę – jeśli miałbyś 
poświęcić swoje godne życie, to według mnie warto zrezygnować na czas dążenia 
do celu z dobrych ciuchów czy przyjemności.

  CIACH

Uświadom sobie, że jesteś wyjątkowy i możesz więcej, dużo więcej niż inni, a potem 
zacznij działać i zdobywać cenną wiedzę. Pokaż pozostałym, że masz własne plany, 
że nie pozwolisz, aby Twoim życiem kierowała opinia publiczna czy otaczający 
Cię ludzie.
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13 CO KRYJE SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA?

 10 Co kryje się po drugiej stronie lustra?
Czekałeś już dość długo; myślę, że możemy już spokojnie postawić pierwszy krok 
do sukcesu. Mówiłem, że wiedza to władza i prowadzi do sukcesu. To wszystko 
prawda, jednak, podobnie jak w magii, to Ty musisz poszukać takiej sztuczki, która 
zachwyci ludzi i ich oczaruje.

  CIACH

To nie ciężka praca da Ci sukces, tylko wiedza.

Od razu nasuwa mi się pewna anegdota. Jest to historia o hydrauliku, który przy-
szedł do firmy, aby naprawić usterkę – uderzył tylko raz młotkiem w zawór, po
czym wszystko zaczęło działać. Następnego dnia wysłał firmie rachunek na 1000 $.
Właściciel był oburzony i zażądał rachunku z wykazem kosztów. Otrzymał więc 
od hydraulika:

• za uderzenie młotkiem: 1 $,
• za to, że wiedziałem, gdzie uderzyć: 999 $.

To jest świetne podsumowanie tego, o czym mówiłem. Praca jest niewiele warta 
w porównaniu do wiedzy. Dlatego praca jest tak nisko ceniona i opłacana, a wie-
dza o tym, jak skutecznie prowadzić firmę, jest wynagradzana. Pracownik zarabia
grosze, ciężko pracując, a przedsiębiorca zbiera owoce pracy, którą Ty dla niego 
wykonujesz. Ma nad Tobą przewagę, bo wie, jak sprzedawać produkty, które dla 
niego robisz.

Uważasz, że się mylę? To spróbuj otworzyć własny biznes bez wiedzy, którą musisz 
zdobyć ciężką pracą. Utoniesz we własnym niedoświadczeniu.

Dlatego pamiętaj, że wiedza to władza. Jeśli wiesz coś, czego nie wiedzą inni, to 
przejmiesz pełną kontrolę nad ich życiem. To brutalna prawda. Ale sam pomyśl, 
dlaczego pracownik, mimo że wiecznie narzeka, że jest mu źle, ciągle pracuje na 
etacie? Bo nie ma wiedzy o tym, jak prowadzić własny biznes. A dlaczego nie ma 
wiedzy? Bo jej nie szuka, tylko siedzi bezczynnie. W dodatku boi się wszystkiego. 
Zamiast zainwestować 100 zł w rozwój jakiegokolwiek biznesu, choćby na dobry 
początek, woli to np. przepić.
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14 CO KRYJE SIĘ PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA?

Każda wydana złotówka na wiedzę nigdy nie jest wydatkiem, ale inwestycją. 
Wszystkie ukończone szkolenia, kursy czy przeczytane książki poszerzają Twój 
sposób myślenia i postrzegania pieniędzy.

  CIACH
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15 OPINIE I FAKTY

 13 Opinie i fakty
Do tej pory opierałeś się na opiniach, teraz zacznij opierać się na faktach. Podam 
kilka opinii, które nie są prawdziwe, ale dotyczą stereotypów utrzymujących się 
do dziś. Są one wypowiadane przez wiele osób i rozsiewane jak zaraza, choć nie 
mają nic wspólnego z faktami i rzeczywistością.

1. Jeśli skończysz studia, to dostaniesz lepszą pracę i będziesz więcej 
zarabiał.

2. Żarówka energooszczędna czerpie najmniej prądu, gdy się rozgrzeje.

3. Żeby być bogatym, trzeba mieć dużo szczęścia w życiu, więc lepiej 
zejść na ziemię i zaakceptować to, co się ma.

Żadne z tych zdań nie jest prawdziwe i zaraz Ci to udowodnię, podając fakty. 
Zacznijmy od początku.

ad 1. „Jeśli skończysz studia, to dostaniesz lepszą pracę i będziesz więcej 
zarabiał”

Po pierwsze – kto da Ci gwarancję tego, że dostaniesz pracę? Szkoła? Urząd pracy? 
Spróbuj, zobaczymy, czy podpiszą oświadczenie o gwarancji zdobycia lepszej pra-
cy albo zwrocie kosztów. Gdyby to była prawda, to w urzędach pracy nie byłoby 
pokoi dla ludzi bezrobotnych z wyższym wykształceniem. Po drugie – dlaczego 
wiele osób po studiach jest zmuszonych do pracy w innych zawodach, a nawet na 
kasach w supermarketach? Skoro zatem często pracują na niższych stanowiskach, 
to zarabiają mniej. Ale to nie koniec faktów: pracownik fizyczny przy pracach bu-
dowlanych zarobi więcej niż pracownik dziekanatu lub tyle samo, co on. Różnica 
w wymaganiach jest znaczna – od pracownika budowlanego często nie wymaga 
się nawet wykształcenia zawodowego. Od pracownika dziekanatu wymaga się 
przynamniej wykształcenia wyższego licencjackiego. Jak widzisz – dwie różne 
branże o różnych wymaganiach, a pieniądze są podobne. W wielu przypadkach 
w budowlance zarobi się więcej. To nie opinia – to fakt. Ktoś powie: „No tak, ale 
praca w dziekanacie jest lżejsza”. Czy na pewno? Czy praca umysłowa i do tego 
z różnymi ludźmi jest lekka? Czasem może lepiej podźwigać ciężkie wiadra, niż 
użerać się z pyskatymi ludźmi. Nie sądzisz? Zmęczenie fizyczne można zregene-
rować, a zmęczenie psychiczne wykańcza ludzi od środka.
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16 OPINIE I FAKTY

Jak widzisz, to stwierdzenie nie ma podstaw do tego, żeby było prawdziwe. To 
opinia, która sprawdzi się w nielicznych przypadkach. Nie można tylko skończyć 
szkoły i liczyć na cuda. Jeśli chcesz być ekspertem/specjalistą, któremu inni będą 
słono płacić, musisz uczyć się na bieżąco. Szkoła to tylko pierwszy mały kroczek 
do ciężkiej pracy na własny sukces.

Jeśli będziesz leniwy i nie posiądziesz odpowiednich cech charakteru, nigdy nie 
zostaniesz kierownikiem, nie mówiąc już o stanowisku dyrektora. Do tego po-
trzebne są charakter i 

  CIACH

ad 3. „Żeby być bogatym, trzeba mieć dużo szczęścia w życiu, więc lepiej 
zejść na ziemię i zaakceptować to, co się ma”

  CIACH

Gdybyś zaczął oszczędzać od 20 roku życia, co miesiąc odkładając 200 zł na 
zwykłą, 5-procentową lokatę bankową, po 45 latach, przechodząc na emeryturę, 
miałbyś 300 000 zł. Same odsetki od tej kwoty to blisko 1250 zł miesięcznie. Po-
wtarzam – odsetki bez ruszania zgromadzonego kapitału.

Ale powiem więcej: gdyby Twoi rodzice robili to samo dokładnie od momentu 
Twoich narodzin, a Ty byś kontynuował odkładanie pieniędzy, taką kwotę miałbyś 
już w wieku 45 lat. Gdybyś z kolei oszczędzał do emerytury, w momencie przejścia 
na nią na koncie miałbyś prawie 800 000 zł, czyli jakieś 3330 zł miesięcznych od-
setek. Dwa pokolenia i drobne oszczędności przyczyniłyby się do zgromadzenia 
prawie okrągłego miliona złotych na koncie. Nie wierzysz? Istnieje  strona, na 
której możesz sobie obliczyć przykładowy wzrost inwestycji.

  CIACH

http://www.zrozumfinanse.pl/poland/portal/kalkulatory/kalk_skladany.htm
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 15 Dobry dług, zły dług

  CIACH

Nawet jeśli nie masz pomysłu na siebie i biznes, to wystarczy Ci to, co posiadasz, 
aby zarobić pierwszy milion. Bzdury, powiesz. Już Ci przedstawiam, jak się ma 
sytuacja. Ludzie mówią, że nie da się zarobić miliona, nie kradnąc. Pokażę Ci, że 
jest inaczej.

Większość osób uważa, że mieszkanie własnościowe to wyznacznik pewnego 
luksusu. Masz coś swojego, więc jesteś gość. I znów wracamy do korzeni ludzkie-
go pożądania: chcesz po prostu je mieć, nie potrzebujesz go. Załóżmy, że masz 
mieszkanie po rodzicach, bo wyprowadzili się do domku, który całe życie stawiali. 
Teraz dorosłeś i zostawili Ci je w spadku.

Pozbądźmy się na chwilę pożądania – powiedzmy, że jesteś zupełnym lekkodu-
chem i nie pożądasz niczego. Niemożliwe, ale to tylko założenie. Twoje mieszkanie 
jest dziś warte 150 000 zł. Masz dwie opcje. Pierwsza: będziesz przez całe życie 
remontował to mieszkanie i opłacał czynsz, a po kilkunastu latach wzrośnie na 
wartości i będziesz mógł je sprzedać za, powiedzmy, 200 000 zł. Druga: sprzedasz 
je teraz, a pieniądze ulokujesz na 5-procentowej lokacie w banku na 45 lat, aż do 
momentu przejścia na emeryturę. Po sprzedaniu mieszkania albo np. kupisz coś 
taniego na kredyt, albo wynajmiesz z jakiejś spółdzielni lub od osoby prywatnej. 
Większość będzie się broniła: jak to, kupować mieszkanie i spłacać dług przez 30 lat 
po kilkaset złotych, skoro już mam gdzie mieszkać?

No tak, ale gdybyś miał przez 30 lat odkładać do skarbonki 600 zł, nie miałbyś do 
tego motywacji; sytuacja zaś, gdy masz dług, który musisz spłacić, motywuje Cię 
do pracy. Brutalny zabieg, ale opłacalny z perspektywy czasu, ponieważ w mo-
mencie Twojego przejścia na emeryturę w swoim portfelu finansowym znajdziesz
1 120 178,45 zł, pieniądze pochodzące z tych 150 000 zł. Są to wyliczenia przykładowe 
dokonane za pomocą kalkulatora na  stronie internetowej. Nie wiem, czy 
strona nadal jest aktywna, gdy czytasz tę książkę, ale podaję adres, abyś mógł ob-
liczyć swoje odsetki, o ile będzie jeszcze taka możliwość. Przy kupnie mieszkania 
za 100 000 zł na raty odsetki wraz z kwotą kredytu wyniosłyby 215 000 zł przy 
6% rocznie. Gdybyś kupił mieszkanie za 150 000, czyli za tyle, za ile sprzedałeś, to 
z założenia przy rocznym oprocentowaniu 6% i okresie spłaty takim samym jak 
Twoja inwestycja, czyli 45 lat, kwota spłaty wynosiłaby 434 000 zł.

  CIACH

http://najfundusze.pl/
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18 SPOSÓB NA ŻYCIE

 20 Sposób na życie
Nie wiem, jak bardzo chciałbyś znaleźć sposób na szczęśliwe życie i górę pieniędzy, 
ale ja podam Ci jeden najbardziej sprawdzony: wyznaczaj sobie granice i staraj 
się je przekraczać.

Niezależnie od tego, jak bardzo będziesz narzekał na swoje życie i pracę, nie zmieni 
się nic, jeśli nie zaczniesz dawać z siebie 200%. Każdy sukces zbudowany jest na 
ludzkim poświęceniu. Zapewne nie raz zazdrościłeś ludziom, którzy są popularni: 
aktorom, muzykom, piosenkarzom itd. Problem polega na tym, że możesz żyć tak 
samo, ale nie chcesz lub nie stać Cię na takie poświęcenie.

Każdy chciałby mieć górę pieniędzy i leżeć w domu. Niestety sukces finansowy
czy zawodowy często wiąże się z poświęceniem życia rodzinnego i prywatnego na 
rzecz tego, co chcesz mieć. Spotkałem osoby, które były na stanowiskach kierow-
niczych, dyrektorskich itp. W rodzinie mam człowieka, który osiągnął sukces i jest 
dyrektorem firmy międzynarodowej. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ci ludzie
mają jak każdy: pracę, życie rodzinne, życie prywatne? A wiesz, jak one wyglądają? 
Praca to dla nich normalność, nie konieczność. Życie rodzinne odbywa się w biu-
rze, na zebraniach i w trakcie wyjazdów na delegację, podczas której podpisują 
kolejny kontrakt. Życie prywatne to telefony po godzinach od pracowników oraz 
nadgodziny – ale nie za dodatkową opłatą, tylko z własnej woli, dla dobra firmy.

Tak wygląda życie ludzi, którzy się poświęcili dla osiągania sukcesów zawodowych 
i finansowych. To nie są moje przemyślenia – to historie, które było mi dane usły-
szeć od różnych ludzi. Co to ma wspólnego z tym, że świat jest inny, niż się nam 
wydaje?

Bardzo dużo – choćby to, że żyjemy nadzieją, że jutro będzie lepszy dzień albo 
że skończenie studiów to szansa na lepszą przyszłość. Zmartwię Cię: nie będzie 
lepiej ani jutro, ani po studiach – jeśli nie będziesz sam tego chciał. Lepsze dni czy 
lepsza przyszłość nie są zależne od sprzyjającego losu czy skończonej szkoły, ale 
od Twojego zaangażowania i samopoczucia.

Żeby być szczęśliwym, nie wystarczy akceptować swojej pracy czy życia – musisz 
to pokochać. Jeśli pracujesz jako ochroniarz, nie wystarczy, że się do tego przyzwy-
czaisz – jeśli naprawdę nie pokochasz swojej pracy, to przeżyjesz życie tak samo jak 
każdy, ciągle licząc dni do emerytury. Fakt jest też taki, że po ukończeniu studiów 
nie dostaniesz dobrej posady, jeżeli nie zaangażujesz się w pracę.
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19 SPOSÓB NA ŻYCIE

Jeśli nie będziesz uczestniczył z własnej inicjatywy w pracach po godzinach czy 
budowaniu wizerunku firmy, nikt nie doceni Twoich wysiłków. Jeżeli codziennie
o tej samej godzinie wracasz do rodziny, bo masz już dość pracy, to dlaczego ktoś 
ma powierzyć Ci stanowisko, które wymaga jeszcze więcej poświęcenia niż osiem 
godzin dziennie?

Każdy sukces to ogromne poświęcenie. Wakacje z rodziną czy krótkie urlopy to tylko 
chwile, które szybko miną. Drogie samochody i zabawki to rzeczy, które prędko 
Ci się znudzą. Fakt jest taki, że niewiele osób na świecie może sobie pozwolić na 
komfort bycia bogatym i wolnym, niezależnym człowiekiem.

Pieniądze wiążą się najczęściej z poważnymi wyrzeczeniami i poświęceniem. Prze-
ciętny człowiek musi wybierać: albo pracuje nad rodzinnymi relacjami, albo nad 
zawodowym sukcesem. Sam musisz wybrać, co jest dla Ciebie lepsze. Jeśli wybie-
rzesz sukces zawodowy, nie możesz narzekać na brak czasu dla siebie i rodziny. 
Jeżeli wolisz szczęście rodzinne, nie możesz narzekać na brak pieniędzy. Świat jest 
dziwny i strasznie skomplikowany, bo nic nie jest takie, jakie się wydaje.

  CIACH
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To był tylko FRAGMENT eBooka. Masz ochotę na więcej?

 Zamów pełną wersję eBooka  
Inny świat

Czy i Ty – podobnie jak 95% społeczeństwa – masz stale kłopoty finansowe, pełno
zmartwień, kredytów i nic nie idzie po Twojej myśli? Teraz masz szansę poznać 
Inny świat! Świat, w którym żyje 5% ludzi, świat, w którym ludzie nie borykają 
się z problemami życia codziennego, ale każdego dnia spełniają swoje marzenia. 
Dzięki tej książce zobaczysz, czym jest życie bez długów, zmartwień i problemów 
finansowych. Życie, w którym będziesz naprawdę SOBĄ!

Oto książka, która da Ci klucz do bram INNEGO ŚWIATA
– świata bez długów, zmartwień i problemów finansowych!

 Zamów pełną wersję eBooka  
Inny świat

OD WYDAWCY

http://www.dobryebook.pl/ebook-129.html
http://www.dobryebook.pl/ebook-129.html
http://www.dobryebook.pl/ebook-129.html
http://www.dobryebook.pl/ebook-129.html
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