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Przeczytaj to!

Od ponad 15 lat zajmuję się pracą z ludzkim nastawieniem. Możesz to nazywać najprościej

treningiem  mentalnym.  O  ile  jesteśmy  perfekcyjnie  świadomi  konsekwencji  takiego  treningu

w sporcie… wszak słyszeliśmy o trenerze Małysza, także o wynikach naszych siatkarzy i innych

sportowych sukcesach poprzedzonych kształtowaniem nastawienia… to rzadko uświadamialiśmy

sobie  potrzebę  takiego  treningu  z  własną  mentalnością.  Czy  to  znaczy,  że  jesteśmy  gorsi?

Nie nadajemy się? Jest dokładnie odwrotnie. Mało tego. Sportowiec, który po prostu ćwiczy będzie

osiągał wyniki nawet bez trenowania umysłu. I będzie nawet dobry. Żeby stał się świetny, musi

zadbać o głowę.  Wiesz,  co chcę przez to powiedzieć? W wielu obszarach życia  my nawet  nie

ćwiczymy  dzień  w  dzień  jak  stawać  się  lepsi.  A co  dopiero  mówić  o  nastawieniu,  zwanym

z angielska: „mindset”. Ale to nie jest książka o mnie, tylko dla ciebie.

Ważnym obszarem naszego życia są pieniądze. W tej dziedzinie nie dość, że nie ćwiczymy

to jeszcze powielamy stare, niedziałające obecnie wzorce. Skoro czytasz tę pozycję, to z pewnością

ciekawi cię temat pieniędzy. I bardzo dobrze.  Większość ludzi w ogóle nie ma refleksji  na ten

temat. Potrafią tylko narzekać, zatruwać życie innym i kupować śmieci! Tak, śmieci. Taka jest cena

paraliżującego strachu w ludzkich głowach. Nie ruszą się, nie wyjdą poza utarte schematy. Mają się

przeciętnie,  może nawet  fatalnie  ale  „stabilnie”.  I  dokupią kolejne,  przeważnie zbędne gadżety,

żeby tylko na chwilę poczuć się lepiej ze swoim bólem istnienia i bezsilności. 

Idea  tego  e-booka  powstała  z  potrzeby,  którą  zauważam  u  setek,  tysięcy  ludzi

przewijających  się  przez  moje  wykłady  i  seminaria.  Także  z  komentarzy  jakie  mam  pod

codziennymi  porannymi transmisjami  na  żywo na  Facebooku,  na  swoim profilu.  W momencie

pisania tych słów nakręciłem ich ponad 200. I każdego dnia dodaję coś nowego. Ludzie pytają:
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„czy nie kończą ci się pomysły?”. Odpowiadam, że nie. Ja się dopiero rozkręcam! Ale zgadnij kto

pyta? Czy pytają o to ludzie, którzy zasmakowali jednej z najpiękniejszych misji czynienia świata

lepszym miejscem do życia poprzez mówienie do ludzi? Czy sami inspirują, motywują, pobudzają

do myślenia? Nie. Wątpliwości mają tylko ci, którzy nie ćwiczą.

To jest tak jak ze spacerowaniem. Muszę ci się do czegoś przyznać. Czasem czułem straszny

opór przed wyjściem na spacer. Ot tak, bez celu. Nie, przepraszam. Cel jest. Żeby być zdrowszym.

Ale nie zawsze o nim pamiętałem. Natomiast nauczyłem się, że kiedy pokonuję ten pierwszy opór

i wychodzę na spacer  to  potem na 100% będę zadowolony.  Wydzielą  się  endorfiny,  pojawi się

uśmiech, neuroprzekaźnik serotoniny sprawi, iż świat będzie wyglądał jeszcze piękniej. Stanę się

gotowy do działania i do „ciśnięcia” na jeszcze wyższym poziomie. Rozumiesz? Tak samo jest

z każdą  naszą  kompetencją.  Więc  „Eyes  on  the  prize!”,  czyli  oczy  skierowane  ku  nagrodzie.

To sprawi, że przeniesiesz góry jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Tą ważną potrzebą, o której piszę jest potrzeba trenowania umysłu i rozwijania kompetencji

związanych z pieniędzmi. Zgodzisz się, że większość z nas ma taką potrzebę? Nagroda jest wielka.

Powinno ci zależeć, żeby funkcjonowanie w pięknym świecie dużych pieniędzy było dla ciebie tak

naturalne, jak oddychanie. To jest twoja nagroda. A zatem „EYES ON THE PRIZE!”. 

Moją ulubioną metaforą o potrzebie działania w życiu jest  metafora lokomotywy. Kiedy

lokomotywa stoi na stacji, nawet mały drewniany klocek wsadzony w tory może uniemożliwić jej

ruszenie  z  miejsca.  Ale  kiedy lokomotywa jest  rozpędzona,  to  przejedzie  przez  blokujący tory

ceglany potężny mur, a maszynista co najwyżej mruknie pod nosem coś w rodzaju „słyszałem jakiś

szelest”. I popędzi dalej swoją drogą. Tak ważna jest potrzeba działania i bycia w ruchu!
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Jest takie hebrajskie słowo odnoszące się do pieniędzy: „ZUZ”. Oznacza dosłownie ruch,

przemieszczanie się, przepływ. Ponieważ ruch jest niezbędny. Wyobrażasz sobie swoje pieniądze

będące w ciągłym ruchu? Jak pędząca lokomotywa? To jesteś na dobrej drodze. Tylko na niej nie

siedź bo przejedzie cię inna lokomotywa. Ruszamy!

Pamiętaj!

Nie wystarczy być na dobrej drodze, bo jeśli siedzisz to cię coś rozjedzie.

Pieniądze to ruch, przepływ. 

Oczy skierowane na nagrodę.

Ruszaj!
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Dlaczego masz być mądrze bogaty?

Będziemy zupełnie szczerzy. Pytanie „dlaczego” w języku polskim jest skierowane niemal

wyłącznie w przeszłość. Tak się przyjęło i już. Jeśli chcesz być przez ludzi rozumiany to pamiętaj

o jednym. Igor kiedyś zupełnie odpuścił sobie używanie pytania zaczynającego się od „dlaczego”

z tego powodu. Bo nie napiszesz kolejnego rozdziału książki wciąż czytając poprzedni. Przeszłość

już  się  skończyła  i  to  jest  wspaniała  wiadomość.  Pamiętaj  wobec  tego,  że  „dlaczego”  czerpie

z trudnych doświadczeń przeszłości  i  często  uniemożliwia  jakiekolwiek działanie.  Kiedy ludzie

zadają sobie pytanie „dlaczego miałbym to robić?” to często łączą się w głowach z wcześniejszymi

porażkami. I zaprzestają działania. Dziś na własny użytek pytam „dlaczego” raczej w rozumieniu

angielskim. A angielskie „why?” na polski raczej powinno się tłumaczyć jako „po co?”, „w jakim

celu?”.

Kiedy  zapytasz  człowieka  o  jego  doświadczenia  z  pieniędzmi,  relacjami,  związkami,

przeważnie  dostaniesz  jedną  z  dwóch  możliwych  odpowiedzi.  Jedna  enigmatyczna:  „wszystko

dobrze”. Druga pełniejsza, opowiedzą ci o swoich niepowodzeniach, kryzysach, porażkach. Takiego

wzorca myślenia uczą nas media, rodzice, szkoła. Jeśli coś nie działa, to rozdrapujemy to na milion

absurdalnych sposobów. Jeśli  wszystko idzie dobrze,  to nie umiemy się tym cieszyć.  Wyznając

bzdurne przekonanie, że skoro wszystko jest w porządku, to najwyraźniej zaraz coś się schrzani.

I tak,  w  łatwy  sposób  wkładamy  swój  strach  w  przyszłość.  Nawykowo  raczej  skłaniamy  się

do przewidywania, że coś pójdzie źle, niż że będzie na nas padał deszcz pieniędzy do końca życia.

Wielu  ludzi  pyta:  „skąd  to  się  bierze?”  i  jednocześnie  potwierdza,  że  w  ich  świecie

rozwiązania tkwią w przeszłości.  Takie psychoanalityczne podejście  freudowskie.  Ono się  może

sprawdzać na kozetce u psychoterapeuty (rzadko! Ale zdarza się). Nie zdarza się natomiast w takim
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wymiarze  w  życiu.  W tym  prawdziwym  życiu  twoje  myśli  i  działania  muszą  być  skierowane

w przyszłość. Tam jest ich miejsce. To w przyszłości spędzisz resztę swojego życia!

Od dziecka słyszymy: „nie dotykaj, bo się sparzysz”, „nie biegaj bo się przewrócisz”, „nie

ruszaj, bo coś popsujesz”. Że też nikt lub prawie nikt nie zauważa, że to co nazywamy ADHD

zdecydowanie  częściej  pojawia  się  u  dzieci,  których  rodzice  są  skostniałymi,  przerażonymi

ambasadorami absurdalnej idei, że za chwilę ten świat wpadnie w czarną dziurę kosmiczną albo tuż

za  rogiem  spadnie  kolejny  meteoryt  tunguski.  A  co  najmniej  coś  zaraz  spłonie,  zaleje  się

albo zniszczy.  Sukces  bierze się  z ryzyka,  bierze się z  działania,  z  robienia rzeczy,  a nie  tylko

myślenia  o  nich.  Pamiętam  urodziny  mojego  dziecka,  podczas  których  jedna  z  koleżanek

wykrzyknęła do innej „nie baw się z kotem piłką na sznurku bo chwyci w zęby, a ty pociągniesz

i mu urwiesz głowę”. Wpadłem w śmiech. Taki aż do endorfinowej czkawki. Zapytałem ile razy

w życiu widziała urwaną głowę kota pod wpływem zabawy z piłką na sznurku. Ona natychmiast

dołączyła do mojego dobrego nastawienia i  dalej  wszystko toczyło się bez koto-czarnowidzwa.

Dzieci się świetnie bawiły. Otóż to. Zaczynasz się świetnie bawić, kiedy wreszcie dotrze do Ciebie

głęboko  świadomość,  że  większość  przewidywanych  niedorzecznych  katastrof  nigdy  się  nie

wydarzy. 

Słyszeliśmy co słyszeliśmy w dzieciństwie. To już się stało. Ale wciąż wierzę, że mamy

w sobie tę iskrę działania. Ona jest jak rzeka, która zimą pozornie zamarza. Natomiast tam pod

spodem zauważysz, że wciąż płynie maleńki, niewielki nawet jej prąd. I kiedy nadchodzi wiosna

i lato… wszystko topnieje. I rzeka może popłynąć wartkim nurtem, zapominając o zimie. Masz to.

Wierzę w to najmocniej  jak  tylko potrafię.  A także w to,  że bogactwo (oraz bieda)  są  stanem

umysłu, a nie obrazem stanu twojego konta. 
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Po co więc masz być bogaty? Przypomina mi to pewną historię. Prowadząc kiedyś szkolenie

opowiadałem na początek kilka metafor, które miały inspirować do działania. Jedną z historii była

taka o podróżowaniu dookoła świata. Większość osób na sali rozmarzyła się. Zobaczyli, że to jest

w ich zasięgu. Wyglądało to na dobrą motywację do działania. Był tylko jeden, który machnął ręką

i stwierdził:  „ja już wszędzie byłem”. Wziąłem to za dobrą monetę,  bez dopytania o szczegóły.

Szybka analiza w głowie i uznałem, że lepiej będzie jeśli po prostu uszanuję jego opinię. Zacząłem

opowiadać kolejne historie, aż któraś do niego wreszcie trafiła. Zareagował w momencie, kiedy

usłyszał o tym, że na jego głowie spoczywa odpowiedzialność za to, czego nauczy swoje dzieci.

Poczuł się jako lider rodziny. Zadziałało. Mogliśmy razem działać.

Podczas  przerwy podszedł  do  mnie  inny  uczestnik  i  mówi:  „Nie  przejmuj  się  tamtym.

On był dwa razy w życiu na wyjeździe firmowym. Raz w Grecji,  a raz w Turcji.  To dla niego

znaczy wszędzie”. To jedna z sytuacji, kiedy przypominasz sobie jak bardzo ludzie mogą być różni.

Jeden powie: „byłem w 80 krajach w życiu i wciąż mi mało”, a drugi po dwóch razach uzna, że był

już wszędzie.  Dla jednego bycie bogatym będzie kojarzyło się  z  obrzydliwym wyzyskiwaczem

palącym  cygaro  w  miękkim  fotelu  (fałszywy  obraz  popularyzowany  przez  kulturę  masową).

A drugiemu  na  samą  myśl  o  bogactwie  będą  przychodziły  do  głowy  obrazy:  fenomenalnie

spędzanego  czasu  z  najbliższymi,  poznawaniem  wspaniałych  ludzi,  fascynującymi  podróżami

po świecie,  pomaganiem  tysiącom dzieci  poprzez  mądre  sponsorowanie  edukacji  czy  wielkim,

otwartym sercem na ludzkie potrzeby. 

Umówmy  się  zatem,  że  mądre  bogactwo  oznacza  dla  nas  elektryzujący  stan  umysłu,

nastawienie na sukces,  piękne chwile  w życiu i  poczucie spełnienia.  I  stan ten produkuje dużo

pieniędzy dla wielu ludzi. Także dla Ciebie.
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Możesz teraz zamknąć na chwilę oczy i przypomnieć sobie ten moment, kiedy odczuwasz

potężne  poczucie  szczęścia  i  spełnienia.  Gdybyś  miał  problem,  to  wyobraź  sobie  jak  to  jest

odczuwać mega szczęście.  I  powiedz  do siebie  najcieplejszym i  najczulszym głosem jak  tylko

potrafisz: „Zasługuję na mądre bogactwo. Zasługuję na wielkie przepływy pieniędzy. Zasługuję by

ludzie mnie kochali i szanowali”. Bo to prawda!

Pamiętaj!

Bogactwo to stan umysłu.

Działaj zamiast tylko myśleć.

Bądź jak rozpędzona lokomotywa.

Zasługujesz na wszystko!
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Przestraszeni ludzie „inwestują” w śmieci

Moim  nauczycielem  był  T.  Harv  Eker.  Amerykański  multimilioner,  który  dzieli  się

ze światem  swoimi  doświadczeniami  na  temat  zarabiania  pieniędzy.  Powiedział  on  kiedyś,

że wystarczy mu 5 minut rozmowy z człowiekiem by dokładnie określić jak będzie wyglądała jego

finansowa przyszłość. Kiedy to usłyszałem, powiedziałem sobie: „Też tak chcę!”. I zaczął się okres

odkrywania  tych  obszarów  podświadomości,  które  odpowiadają  za  nasz  finansowy  sukces

lub porażkę. Znalazłem tę formułę i dziś mogę z czystym sercem powiedzieć dokładnie to samo.

Wystarczy  mi  5  minut  by  określić  jak  będzie  wyglądała  przyszłość  dowolnego  człowieka

na naszym globie. Podzielę się z tobą jak to robię. Chcesz? To czytaj uważnie. 

Połącz się ze swoimi emocjami na wymienione poniżej tematy:

PIENIĄDZE

BOGACTWO

OSZCZĘDZANIE

INWESTOWANIE

EDUKACJA

Zachęcam  cię  do  wydrukowania  tej  publikacji.  Potraktuj  to  jako  zeszyt  ćwiczeń  i  rób

notatki. To bardzo ważne i od tego naprawdę zależy twoja przyszłość. Większość ludzi tego nie
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zrobi. Ale Harv uczył mnie: „jak robisz jedną rzecz, tak robisz wszystko”. To oznacza, że jeśli nie

zrobisz tego małego kroku, to nie ruszysz z miejsca i nie wydarzy się nic.  Jeden mój znajomy

powiedział kiedyś na własne wahania związane z udziałem w długodystansowym biegu. Akurat

padał deszcz, ale on powiedział sobie: „jeśli ten deszcz miałby mi przeszkodzić, to już całe życie

będzie padało”. I pobiegł.

Połącz się zatem ze swoimi emocjami i zanotuj co naprawdę głęboko czujesz w związku

z tymi pojęciami. Pieniądze, Bogactwo, Oszczędzanie, Inwestowanie, Edukacja. Jeśli w którymś

momencie  pojawi  się  strach,  nuda,  zniecierpliwienie,  poczucie  pustki,  niewiara,  szyderstwo,

sarkazm, pogarda, małość, bezsilność, lęk, niezrozumienie, obawa, zazdrość lub smutek, to jesteś

na najlepszej drodze do finansowej katastrofy. Może już ją zaliczyłeś?

Emocje  jakie  pojawiają  się  w  związku  z  tymi  nieprzypadkowo  dobranymi  pojęciami

oznaczają  nasze  podświadome  nastawienie  do  możliwości  zarabiania  pieniędzy.  Oznaczają

czy w ogóle jesteśmy na dobrej drodze do ich zarabiania. Czy raczej na drodze do ich unikania.

Jakaś część ludzi uzna, że to bzdury. Możesz być pewien jednego. Oni na pewno nie mają pieniędzy

i są ekspertami od tłumaczenia sobie i otoczeniu jakiego to pecha w życiu mają, albo że pieniądze

są  brudne.  Najlepiej  takich  unikać,  bo  nie  dość  że  nie  wniosą  nic  do  twojego  życia  to  będą

próbować ściągania cię w swój dół. 

Wybierz  te  pojęcia,  które  wywołały  w  tobie  niekorzystne  emocje.  Choćby  niewielkie.

Oznacza to, że w twojej podświadomości tkwią wielkie mechanizmy bojkotujące. Skąd się wzięły?

Co za różnica. Pewnie z przeszłości. Ale ty masz podjętą decyzję, że żyjesz po to żeby tworzyć

przyszłość. Bez korzystnego, wręcz entuzjastycznego nastawienia do edukacji się nie da. Od wielu

lat robię seminarium na ten temat. Aktualnie nazywa się ono „Pieniądze i Ty”. Ujawnię tobie jeden

11



z  sekretów  tego  seminarium.  To  co  tam  robimy,   to  budowanie  przez  dwa  dni  twojego

entuzjastycznego nastawienia do pieniędzy. Bo nastawienie decyduje o tym, czy ruszysz z miejsca.

Czy będziesz wstawać z poczuciem czegoś bardzo ważnego do zrobienia.  Jeśli  nie wierzyłbyś,

że potrafisz zapewnić sobie strumienie pieniędzy płynące przez twoje życie, to kto miałby to za

ciebie zrobić? Nikt nie jest w stanie uwierzyć w ciebie tak mocno jak ty osobiście. 

Każda  ujawniająca  się  niekorzystna  emocja  w  temacie  bogactwa,  pieniędzy,  edukacji,

oszczędzania  i  inwestowania  to  wyciek  pieniędzy  z  twojego  życia.  Jeśli  oszczędzanie

i inwestowanie  budzi  strach,  to  jak  masz  gromadzić  majątek?  Entuzjazm,  fascynacja  i  zachwyt

to uczucia, których potrzebujesz jak kania dżdżu. Tym się właśnie zajmujemy.

Tytuł tego rozdziału, to „Przestraszeni ludzie inwestują w śmieci”. Już wyjaśniam tobie całą

ideę.  Każda  osoba  na  kuli  ziemskiej  temu  podlega.  Uważaj.  Kiedy  ludzie  mają  poblokowane

entuzjastyczne  nastawienie  do  pieniędzy,  bogactwa,  inwestowania,  edukacji  i  oszczędzania

to wkładają swoje ciężko zarabiane pieniądze w bezsensowne gadżety, zbędne promocje i… grają

w totolotka, wierząc że kiedyś spotka ich szczęście. Nie mam nic przeciwko zabawie w gry losowe,

ktoś w końcu wygrywa. Ale zgodzisz się, że biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wygranej,

szaleństwem byłoby z wysyłania kuponów uczynić jedyną strategię dojścia do zamożności?

Ludzie  odczuwają  strach  przed  oszczędzaniem  i  mądrym  inwestowaniem.  Jednak

nieświadomie  rozumieją,  że  ważne jest  uruchomienie  przepływu pieniądza.  To jest  OK.  Tylko,

że próbują go uruchomić w złą stronę. Kupując sobie zbędny gadżet próbują nabyć coś, co ich

dookreśli,  zapełni  bezsilność  i  pustkę.  Tymczasem  twój  smartfon  jest  dla  mnie  tylko  jakimś

kawałkiem elektroniki,  który niewiele  mówi mi na temat  twojej osobowości.  Poza tym, że być

może szastasz pieniędzmi nie umiejąc spłacać swoich rachunków. Czemu tak?
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Hindus  pracuje  na  nowego  iPhone’a  ponad  9  miesięcy,  Rosjanin  ponad  dwa  miesiące,

Węgier kupi sobie telefon z jabłuszkiem po półtora miesiąca pracy, Polak po pięciu tygodniach,

Niemiec  po  10  dniach  pracy,  a  Szwajcar  po  5  dniach.  Czy  naprawdę  potrzebujesz  pracować

5 tygodni na drogi gadżet do robienia wrażenia? Przecież nawet średnio rozgarnięty człowiek i tak

szybko zobaczy,  że  za  tym świecidełkiem stoi  finansowy „golas”.  Zamożni  ludzie  zobaczą  to.

Nie będziesz prawdziwy. Nie zobaczą tylko ci, którym imponują drogie świecidełka bez pokrycia.

Ale z nimi i tak nie chcesz przebywać, prawda?

Co innego gdy jest to narzędzie Twojej pracy i naprawdę tego potrzebujesz. Do robienia

marketingu  siebie,  budowania  swojej  firmy  w  Social  Media,  nagrywania  podcastów,  filmów,

tworzenia atrakcyjnych treści. Wtedy będzie ktoś, kto ci za tego iPhone’a finalnie zapłaci. Jednak

zawsze  możesz  zadać  sobie  najpierw pytanie:  „czy  na  pewno to  jest  najwłaściwsza  inwestycja

za 5 tygodni mojej ciężkiej pracy?”.

Doszliśmy do kwestii  kluczowej.  Czy zadałeś  już  sobie  kiedyś  pytanie  kupując  gadżet,

wycieczkę, samochód: „Kto mi za to zapłaci?”. Bo to, że masz jakiś kaprys czy widzimisię to jedno.

Ale finalnie musisz mieć przynajmniej przekonanie graniczące z pewnością, że to jest inwestycja

której  potrzebujesz,  bo  zaowocuje  kontraktami,  umowami  i  przepływem  pieniędzy.  Zamiana

5 tygodni  pracy  (licząc  średnią  krajową  do  rachunków)  na  błyskotkę  dla  5  lajków  więcej

na Instagramie to szaleństwo. „Cray cray” jak mawiają Amerykanie. Tyle, że niestety nie ma w tym

nic zabawnego.

Ustaliliśmy już, że strach jest słabym suflerem. Naprawdę nie mogę czasem uwierzyć w to

co widzę, kiedy tabuny ludzi wyjeżdżają z supermarketu z wózkiem wypełnionym dwudziestoma
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patelniami. Bo była promocja „patelnie na wagę”. W tym tkwi jeszcze kolejny ważny mechanizm.

Każdy chce poczuć się zwycięzcą. Część czytelników zapewne pamięta tryumf ludzi wracających

do domu obwieszonych rolkami papieru toaletowego w latach 80-tych zeszłego wieku. Jacy oni byli

dumni z siebie! Kontekst historyczny ukształtował ludzi w ten sposób. Zdobycie 10 rolek papieru

albo  kilograma  mięsa  z kością  było  powodem do  chwały  i rozmów  w  rodzinie.  Oni  czuli  się

wyjątkowo dzięki  temu.  Tylko epoki  mają to  do siebie,  że przychodzą i  odchodzą.  A ta  się  w

naszym kraju zmieniła i jest uznawana żartobliwie za „słusznie minioną”. Czasy się zmieniły i już

nie potrzebujemy kupować rzeczy bo akurat są dostępne. Świat dookoła jest pełen obfitości. A my

wciąż mamy głowę ze starej epoki. Mało tego. Dzieci, które nie zaznały biedy życia w minionej

epoce naśladują zachowania rodziców bez głębszej refleksji. Powielają bieda-myślenie. I nie mogą

dojrzeć obfitości,  bo ich wytresowany umysł na to nie pozwala. O tym jak z tego wyjść będzie

kolejny rozdział.

Kawy  w  Starbucksie  też  nie  musisz  kupować,  żeby  wędrować  dumnie  z  kubkiem

po mieście. 30 razy drożej niż przyrządzenie tego w domu, które zajmie 5 minut. Myślałeś chociaż

kim są ludzie, od których chcesz zyskać tani podziw? Naprawdę jest to aż tak ważne dla ciebie?

Kim się  otaczasz  u  licha?  Na  tego  typu  atrakcje  jak  kawa  czy  hot-dog  na  mieście  naprawdę

nie możesz wydawać więcej niż 2% swojego miesięcznego przepływu pieniędzy. Jeśli  zarabiasz

10.000 złotych, to wynosi dokładnie 2 stówy miesięcznie. 

Pamiętaj!

Wzorce dziedziczą się niezależnie od zmian w otoczeniu.

Nie musisz kupować rzeczy by zaimponować innym.

Przestraszeni ludzie wydają pieniądze na głupoty zamiast inwestować w przyszłość.

Rób kawę i kanapki w domu jeśli kupując na mieście przekroczyłbyś 2% przychodu.
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Epoka obfitości, a Ty co wyrabiasz?

Dzieci są kochane, nie uważasz? Uwielbiam te chwile kiedy mamy czas tylko dla siebie.

Teksty, które wygłaszają na różnych etapach rozwoju pamiętamy przez całe życie. Kiedyś uznałem,

że nadszedł czas by zacząć je uczyć na czym polega obfitość. Ależ była zabawa. Wyobraź sobie

sytuację kiedy siedzimy w barze i jednej z moich córek skończyła się cola. Bierze więc butelkę

od drugiej córki, co oczywiście skutkuje krzykiem tamtej: „Zostaw! To moja cola. Mało już mam”.

Na co ja się odzywam: „Kochanie, wiesz przecież…”. Na to córcia kiwa głową i dodaje: „Tak tato,

wiem co chcesz powiedzieć, świat jest pełen obfitości”. Jednak uparcie trzyma butelkę, jakby to

była ostatnia cola w życiu. Uznajmy to za… pilnowanie czegoś co postrzegamy za swoją własność. 

I  na  tym  polega  wic,  jak  mówią  na  Śląsku.  Na  tym,  że  przez  wiele  lat  niedostatku

wytworzyła  się  przeogromna  potrzeba  posiadania  własności.  Jednak  nie  w  tym  jest  pułapka,

własność to wspaniała i święta rzecz. Ale w tym, że my zbyt wiele spraw traktujemy zazdrośnie

jako  będące  naszą  wyłączną  własnością.  Wydaje  nam się,  że  jesteśmy  właścicielem pieniędzy

i trzymając je w przysłowiowej skarpecie blokujemy ruch i przepływ. Pieniądze mają krążyć. 

Wydaje nam się, że małżonek to nasza własność. Tak długo dopóki żyjemy taką mrzonką,

będziemy nieszczęśliwi na jakiekolwiek próby rozwijania jego czy jej pasji. Będziemy go więzić

zamiast  pozwolić  być  własnością  samego  siebie  i  zaakceptować  jego  częściową  niezależność.

Aż pojawi  się  wirus  w  systemie,  czyli  inna  kobieta  albo  inny  mężczyzna,  który  przynajmniej

na chwilę będzie ich akceptował takimi, jacy są. Bez chęci zmiany i trzymania na łańcuchu. 

Wydaje nam się, że praca jest naszą własnością i budzimy się z ręką w nocniku, bo w końcu

przyjdzie ktoś kto zrobi tę pracę za nas lepiej i może nawet taniej. Rozumiesz?
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W każdym z tych przypadków liczy się obfitość.  Kiedy naprawdę uwierzysz w obfitość

pieniędzy  i  zaczniesz  w  zgodzie  z  tym  działać,  one  zaczną  płynąć  przez  ciebie  szerokim

strumieniem.  Kiedy  zaakceptujesz,  że  twój  mężczyzna  czy  twoja  kobieta  przebywa  z  innymi

kobietami i mężczyznami po to, żeby wam było lepiej, to uruchamiasz przepływ i w tym zakresie.

Podobnie z pracą. Ona nie jest dana raz na zawsze. Traktuj ją odważnie jako tymczasowe źródło

dochodów by zapewnić sobie wolność finansową, a zobaczysz że przestaniesz wydawać pieniądze

na nieistotne głupoty, zachowując się tak, jakbyś miał mieć tą pracę do śmierci.

ZUZ! Pamiętasz to hebrajskie słowo? Nie ZUS. Uwolnij przepływ. Nie licz na to, że ktoś

ci coś  da  za  darmo.  Liczy  się  tylko  to,  jaką  wartość  reprezentujesz  dla  innych  osób  w  tym

momencie.  Kiedyś  rozmawiałem  z Jerzym Engelem,  trenerem  polskiej  kadry  w  piłkę  nożną.

Powiedział  coś  niezwykle  mądrego.  „Wczorajsze  puchary  nie  zapewnią  nam  jutrzejszych

sukcesów”.  Wspaniała myśl. Nie liczą się twoje zasługi. Liczy się to jaką wartość prezentujesz

teraz. Zatem ucz się, rozwijaj, mądrze inwestuj w edukację, oszczędzaj pieniądze. Kiedy noga ci się

powinie, będziesz naprawdę żałował tych kaw i hot-dogów na mieście. Jeśli przez ostatnie 10 lat

nawykowo kupowałeś pod wpływem impulsu dwa razy w tygodniu kawę i kanapkę na mieście,

to wydałeś w tym czasie ponad 25000 zł. Może to nie fortuna, ale może miałbyś jakiś pomysł na to,

jak je teraz zainwestować? Szkolenia? Akcje? Wkład własny w nieruchomość na wynajem? Żeby

zatopić  statek  na  pełnym  morzu,  naprawdę  nie  ma  znaczenia  jakiej  wielkości  jest  przeciek.

Uszczelniaj przecieki, a zobaczysz co się stanie. Żeby skorzystać z obfitości tego świata, musisz

najpierw udowodnić, że mądrze się rozwijasz i potrafisz robić przepływy pieniędzy. A nie wycieki. 

Przepływ to wydawanie pieniędzy na to, co przyniesie ci dochód. Nawet własny dom potrafi

być kulą u nogi. Znam osobiście ludzi, którzy zamrozili przepływ pieniędzy kupując dom za milion
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złotych.  To  zwykle  oznacza  przepływ  pieniędzy,  ale  dla  banku.  Gdyby  kupili  w  tym  czasie

5 mniejszych mieszkań za  tę  samą kwotę,  cztery  na wynajem,  jedno do mieszkania...  to  może

mieliby przez jakiś czas ciaśniej niż we własnym domu, ale pieniądze płynęłyby do nich. 

No dobra, ale co masz zrobić jeśli już podjąłeś nietrafione decyzje finansowe i zamroziłeś

przepływ? Niezależnie ile masz lat, uwierz w obfitość. I uruchamiaj przepływy tam, gdzie to tylko

możliwe. Inwestuj,  ucz się,  wydawaj dobrze pieniądze.  Zafunduj sobie dobry trening mentalny.

Ze mną albo z kimś kto ci bardziej pasuje. Ale zrób to. Czas i tak upłynie. I albo będziesz wydawać

pieniądze mądrze albo dalej na głupoty.

Pamiętaj!

Dzieci są kochane.

Nie wszystko jest twoją własnością i nie wszystko potrzebujesz.

Uszczelniaj przecieki, będziesz miał więcej na inwestowanie w siebie.

Udowodnij światu, że potrafisz robić przepływy.
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Co masz pod kontrolą a co nie?

Jeden  z  moich  wielkich  nauczycieli,  Anthony  Robbins,  powiedział  kiedyś:  

„Są dwa najważniejsze dni w życiu. Pierwszy kiedy się urodziłeś. Drugi kiedy uświadomiłeś sobie

po co się urodziłeś”.

Z przebywania z nim mam także taką myśl:

„Masz tylko dwie rzeczy, które możesz kontrolować. Swoje myśli i swoje działania. Resztę odpuść.”

Za każdym razem kiedy zaczynam zajmować się rzeczami typu rozmowy o polityce,  problemy

głodu w Afryce, katastrofy kolejowe i bieda na świecie, wraca mi do głowy to pytanie:

„Czy masz to pod kontrolą?”. I ponownie zaczynam się zajmować tym, na co mam wpływ.

Naprawdę nie musisz się zajmować tym, że ludzie w Polsce żyją biednie i nie zgadzasz się

z polityką aktualnego rządu. I to minie. Kiedyś inny rząd będzie aktualny, a ty tylko traciłeś czas.

Bądź wdzięczny za to, że masz sporo „oleju w głowie”, masz gdzie spać i co jeść. I zajmij się tym

na co masz wpływ. Osobiście szybko kasuję wszelkie narzekania w towarzystwie typu: „Ale dzieci

w Bieszczadach mają źle”. Pytam wówczas: „Czy możemy coś z tym zrobić?”. Jeśli tak, to robimy.

Zaraz, natychmiast. Jeśli nie możemy, zostawiamy temat. Twoja energia podąża za uwagą i jeśli

będziesz koncentrować się na biadoleniu to będziesz mieć tego pełno w życiu. Stuporu umysłowego

i niedziałania. Możesz coś zrobić w tej sprawie? To działaj. Nie możesz? Zostaw.

Wiele  się  bierze  kiepskich  chwil  w  życiu  z  wewnętrznej  i  zewnętrznej  krytyki.

Nad wewnętrzną  możesz  zapanować  poprzez  rozwijanie  się.  Twoja  wewnętrzna  gra  jest  jak

wieczny  mecz.  Jesteś  w  nim  bramkarzem,  obrońcą,  pomocnikiem,  atakującym,  a  także

publicznością  oraz  sędzią  głównym  i  sędziami  liniowymi.  Ostatnio  także  coraz  częściej
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realizatorem transmisji na żywo z tego wydarzenia. Nie możesz tej gry przegrać. Jesteś na każdej

pozycji. Ty w pełni decydujesz o wygranej.

Zewnętrzna  krytyka ma dwa znamiona.  Jedno wspierające.  Drugie  nie.  Jak sobie z  tym

poradzić?  Jeśli  już  jesteś  przedsiębiorcą,  to  traktuj  krytykującego  cię  klienta  jako  nauczyciela

w przebraniu.  Mimo  intencji  jakie  ludzie  mają,  uwierz,   że  to  w  jakiś  sposób  oznaka

zainteresowania tobą i twoją firmą. Jest jeszcze niewspierająca krytyka. Nieszczęśliwie najczęściej

płynie od ludzi najbliższych, rodziców, krewnych. Możesz ich nie lubić, ale i tak jesteś częścią tej

organizacji.  Jak  mawia  słynny  Gary  Vee:  „Znajdź  sposób  by  wytłumaczyć  twojej  mamie,

że potrzebujesz jej miłości, a nie jej wspaniałych rad”. Wielu niezwykłych ludzi dopiero wówczas

rozwinęło  skrzydła,  kiedy  odcięło  się  od  rodziców.  Tak  też  może  być  OK,  choć  ja  jestem

niepoprawnym optymistą.  W końcu nie  dadzą  więcej  niż  sami  mają.  Doceń i  bądź  wdzięczny.

Jak nie masz za co, to choćby za życie, które dostałeś od nich w prezencie. 

W pierwszej części poprzedniego akapitu użyłem słów: „Jeśli już jesteś przedsiębiorcą...”.

Celowo. Bardzo mocno wierzę w ideę przedsiębiorczości. To wspaniała idea zmieniająca świat.

Widzę  pozytywne  i  negatywne  skutki  globalizmu  i  wielkich  korporacji.  Pozytywne  są  takie,

że wielkie  inwestycje  wschodnie  i  zachodnie  w  naszym kraju  to  nasze  bezpieczeństwo.  Nasza

polisa  ubezpieczeniowa.  Zwyczajnie  nie  opłaca  się  napadać  na  kraj  i  niszczyć,  w  którym

zainwestowało  się  pieniądze.  To  kamyczek  do  ogródka  wszelkiej  maści  zwolenników

izolacjonizmu. 

Ale  prawdziwą  odwagą  wykazują  się  przedsiębiorcy.  To  oni  ryzykują  wprowadzając

innowacje i  czyniąc ten świat  piękniejszym. Podnoszą jakość.  Zapytam. Wolisz kupować chleb

z wielkiej sieci, wypieczony po tzw. głębokim mrożeniu? Czy od lokalnego piekarza, który głową

i dobrobytem  swojej  rodziny  osobiście  ryzykuje  zapewniając  najlepszą  jakość,  jaką  tylko  jest
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w stanie sobie wyobrazić. Wolisz piwo globalnej marki, które nie ma już nic wspólnego z piwem,

oprócz nazwy? Czy z kraftowego browaru tworzonego z pasji i miłości do dostarczania najwyższej

jakości produktów. 

Nie  chcę  tu  robić  za  wróżkę,  ale  osobiście  uważam  że  świat  zasługuje  na  coś  więcej

niż iPhone w aktualnym wydaniu, z wielkiej korporacji. Ci którym psują się kable do ładowania

albo namiętnie tłuką szybki, kamery i ekrany wiedzą o czym piszę. Kiedyś ktoś wymyśli taki sprzęt,

do  którego  nie  będzie  można  dokupić  szybki.  Nie  będzie  takiego  towaru  w  sprzedaży.

Bo zwyczajnie nie będą się tłukły. I prędzej będzie to mały przedsiębiorca niż wielka korporacja

„jadąca” na swojej marce. Ktoś zaryzykuje swój czas i pieniądze dla dobra ludzkości. Może tym

kimś będziesz właśnie ty? I jeżeli Apple na czas się nie połapie, to nadejdzie zmierz jego marki.

Na razie mają dużo pieniędzy w gotówce, a to rozleniwia. 

Rozejrzyj się dookoła. Zatańcz ze strachem. Zamień go w odwagę. Z całą pewnością wokół

ciebie jest mnóstwo takich problemów jak szybka do iPhone’a. Wracaj do gry. Rozwiąż ten problem

i zarób mnóstwo pieniędzy. Drażni cię obsługa klienta w restauracjach w Polsce? Myślisz, że jesteś

jedyny? Miliony ludzi są niezadowolone. Ale tylko jeden na milion wpadnie na pomysł zagadania

z właścicielem by przeszkolić personel ze standardów obsługi klienta. Ile na tym można zarobić?

Napisz do mnie maila, to pogadamy. Nie umiesz szkolić? Czy prąd ci się kończy na krytykowaniu?

Jeśli naprawdę chcesz iść do przodu, to znajdziesz sposób.

Dlatego gorąco zachęcam cię byś został przedsiębiorcą. Mogę ci dać wiele wskazówek. Jeśli

nie masz jeszcze wystarczająco pieniędzy na szkolenia, to oglądaj moje lajwy na Faceboku. Są za

darmo. Czasem ludzie zarabiają po 20.000 zł i nie mają pieniędzy na rozwijanie się, bo utknęli

w bzdurnych nawykach. W poniedziałki mówię na  swojej stronie o przedsiębiorczości. We środę

o pieniądzach.  Wierzę  bardzo  w  ekonomię  wdzięczności.  Musisz  nauczyć  się  tego,  by  istnieć
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w nadchodzących epokach. Bo nic już nie będzie takie jak 100 lat temu. Wiedza w szkołach jest

nieaktualna. Korzystaj mądrze z tego co jest. Płyń pod prąd tego co myślą i mówią inni. Tylko

martwe ryby płyną z mainstreamem. Miej wspaniałe, świadome życie. A nie osiągniesz go bez…

Już wiesz? 

Nie osiągniesz nic bez nowoczesnej edukacji, cierpliwego oszczędzania, uważnego inwestowania,

a nade wszystko uwierz, że poprowadzi cię to do gromadzenia majątku.

I na Boga, uruchamiaj przepływy. 

Pamiętaj!

Przepływ jest wszystkim. Wycieki doprowadzą cię do bankructwa.

Dostrzegaj okazje zamiast narzekać.

Bądź wdzięczny za życie.

Zostań przedsiębiorcą.

21



Czego się nauczysz po tym jak już wszystko wiesz?

Kolejna piękna myśl w tytule tego rozdziału. Jej autorem jest wspaniały trener koszykówki

John  Wooden.  Pamiętam  o  nim  zawsze,  kiedy  wydawałoby  się  że  już  osiągnąłem  w  jakiejś

dziedzinie wszystko. Jeśli wciąż patrzymy na to samo, w ten sam sposób, to zawsze zobaczymy

to samo. Podejrzewam, że jakaś część ludzi którzy pobrali tę publikację nawet nie dobrnęła do tego

rozdziału.  Uznali  myśli  tu  zawarte  i  ćwiczenia  umysłowe za  zbyt  oczywiste.  Przecież  oni  już

to wiedzą.  Pomyśl,  komu podarujesz  ten  e-book.  Zrób to  i  zapytaj  go  2  dni  później  czego się

nauczył. Jeśli dotarł aż tutaj, to na pewno nie uznał, że już wszystko wie. A zatem możesz się z nim

dalej przyjaźnić, bo to wartościowa osoba. Pewnie znalazł w tym coś interesującego i rozmawiając

o tym, razem odkryjecie jeszcze więcej! A jeśli uznał, że to oczywiste albo nie miał czasu, to… sam

zdecyduj.

Chcę  jeszcze  zaprosić  cię  do  wykonania  jednego  ćwiczenia,  zanim  na  jakiś  czas  się

rozstaniemy. Jest w nim moc. Dlatego, że pozwala ci sprawdzić czy podążasz w dobrym kierunku

w życiu. Bawimy się?

Ćwiczenie

Wypisz 10 rzeczy, które będziesz robił  dla siebie i  świata w chwili  kiedy będziesz bardzo, ale

to bardzo bogaty.

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

9.

10.

Masz? No weź. Wracaj, wypisz 10. Tak naprawdę to powinno być co najmniej 10. Zrób to i lecimy

dalej.

Kiedy już masz to wypisane, to spojrzyj ponownie na powyższą listę i oznacz je liczbami w skali

ważności (od 1 do 10). 1 to najmniej  ważne,  10  to  ekstremalnie  ważne.  Możesz  dać  więcej  niż

jedną 1, 2, 3,…, 9, 10-tkę. Jeśli miałbyś więcej niż trzy 10-tki, to zobacz co one mają wspólnego.

I znajdź sposób by je połączyć.

Zrobione? To dobrze.

Następnie przepisz tylko te, które wyceniłeś jako 10 do ramki poniżej.

Gratulacje!

To w ramce to twoja misja życiowa. Wiedziałeś?

Najważniejsze jest jednak to, czego się nauczysz po tym jak już wiesz…

John Wooden mówił jeszcze jedną ważną rzecz do swoich zawodników:

„Graj tak, żeby po meczu ktoś nie znający wyniku widząc ciebie nie był w stanie odróżnić czy tym

razem wygrałeś czy przegrałeś. Bo liczy się twoja świadomość, że dałeś z siebie wszystko.”
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Autor

Igor Zakrzewski

Trener  mindsetu  i  konsultant  z  ponad  15  letnim  doświadczeniem.  Przedsiębiorca  z  wyboru,

bo rodzice raczej woleliby kiedyś by został urzędnikiem. Ale i tak ich bardzo kocha. Nie doszedł

do wszystkiego sam,  bo uważa że tysiące  ludzi  dookoła wspierają  cię  na  milion sposobów byś

osiągnął sukces. Za swoje osobiste sukcesy uznaje dwie wspaniałe córki, które sprawiają radość

tym, jak pięknie się rozwijają. Rodzicom jest nieustannie wdzięczny za to wspaniałe życie i bakcyla

do  podróżowania.  Był  na  5  kontynentach  i  odwiedził  ponad  50  krajów,  jest  autorem książki  

„Bocas, znacz  y   usta”  , w której poruszająca sensacja zatańczyła z psychologią. Pisze kolejne. Miał

zaszczyt przeszkolić ponad 25.000 ludzi na różnego rodzaju seminariach, wykładach, spotkaniach

i konsultacjach. Kilkanaście tysięcy godzin spędzonych z ludźmi i blisko ich problemów. Urodzony

optymista,  twierdzący że można się tego nauczyć.  Autor codziennych „lajwów” na  Facebooku

o przedsiębiorczości,  relacjach,  pieniądzach,  inspiracjach  w  przyszłość  i  o  tym,  co  nas  dotyka

najbardziej. Aktualnie rozwija kilka projektów edukacyjnych, które spaja slogan: #WracajDoGry.

Byś ponownie uwierzył, że w twoim życiu mogą się dziać cuda. Kiedy tylko na to pozwolisz.
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Ostatnie słowo to nie jest, ale tego e-booka i owszem

Kończę  pisać  e-booka,  a  w słuchawkach  rozbrzmiewa mi  „Chariots  of  Fire”  Vangelisa.

Jeśli masz  ochotę  posłuchać  mojej  ulubionej  playlisty,  to  znajdziesz  tam  wiele  wspaniałych,

motywujących utworów. Po prostu wyszukaj na Spotify playlistę #WracajDoGry.

Życzę Tobie wielu inspiracji.  A sobie i  tobie,  byśmy kilka kolejnych rozdziałów życia napisali

razem.

Pomyślności,  

Igor Zakrzewski

info@igorzakrzewski.pl

wrzesień 2018

www.igorzakrzewski.pl
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