KDE JSOU MOJE PENÍZE & VELKÁ ÚNOROVÁ VÝZVA

Kde jsou moje peníze?
Přátelé, naše VELKÁ ÚNOROVÁ VÝZVA se blíží k závěru!
Každý den si pokládáte sami sobě klíčovou otázku v podnikání - KDE JSOU MOJE PENÍZE.
» Naše únorová výzva je u konce, ale nikoliv vaše otázka!
» Jistě si tuto otázku kladete často a naléhavě.
» Neboť zjišťujete, že to je otázka, která otevírá vaši hlavu a vaší mysl tím správným směrem.
» Je to otázka, kterou je si třeba položit každý den ráno - nejlépe nahlas, před zrcadlem sám sobě.
Reakce jsou různé, někdy zvláštní, nepříjemné, naskočí husí kůže a otazníky.

Někdy do ní dáváte ty správné emoce…
A tím váš den startuje. Je zaděláno… Energie peněz může začít proudit. Něco jako “třetí oko” či
“čakra” podnikatele, nebo Svatý Grál, se otevírají a nové příběhy začínají.
Když přes den v návalu práce a jiných činností na tuto otázku zapomenete, nemusí vše, co se
potom přes den odehrává, být právě ve prospěch vašich současných a budoucích peněz. Vy to víte,
že lidská mysl i okolnosti jsou zrádné, nestále nás svádějí z té pravé cesty.
Jaké je to prozření, když ve chvílích mrzutosti, přepracování či emočně nejasných stavů najednou
opět otočíte k té své otázce - KDE JSOU MOJE PENÍZE!?
Všimli jste si, co se v tu chvíli začíná ve vaší hlavě a mysli odehrávat? Mohou to být různé stavy,
záleží na okolnostech…
» Někteří prožíváte něco, jako okamžiky pravdy, kdy si nejdříve říkáte,
KAM SE PODĚLY MOJE PENÍZE?
» Jak to, že celý život vydělávám a na mém bankovním kontě je to jako po výbuchu?
KDE JSOU MOJE PENÍZE?
Pokud si někdo z vás tuto otázku položí správně a sleduje moje videa v naší uzavřené FB skupině,
tak již víte, nebo tušíte, že v rámci předchozího utrácení došlých peněz jaksi chyběla ta správná
investiční složka.
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Poučení?
Je na tom třeba začít pracovat. Investování je přece ta továrna na peníze… Teď, v tuto chvíli,
neřešte, jak na to. Jen udělejte rozhodnutí, že svět investování prostě prozkoumáte a uchopíte.
Nakonec, už jste přece začali!
Když si dáváte otázku KDE JSOU MOJE PENÍZE, jistě se začínáte více dívat kolem sebe a ptáte se:
KDO MÁ MOJE PENÍZE? Kde a u koho jsou ty peníze, které dostanu do svého cash-flow? Všimli jste
si, že nepíšu - k sobě? Pokud jste moudří, tak víte, že vlastnictví peněz je něco, jako iluze.
Podstata je, že chcete být ve flow a chcete správně usměrňovat a využívat jejich sílu a energii.
Jak? To teď není podstatné. Ale část jistě na investice…
Díváte se kolem sebe a všímáte si toho, na kterém konci cash-flow se nacházíte. Proudí peníze
neustále jen od vás v rámci utrácení, nebo je již umíte přesměrovávat správným směrem do svého
života a podnikání?
Opíjíte se představou o tom, že bohatství je ve vás a v tajemství PŘITAŽLIVOSTI? Nebo jste již
pochopili, že peníze jsou všude kolem vás a že je třeba jim jít naproti?
Hledáte stále ještě nějaký svůj talent, specifickou dovednost, vnitřního experta či osobní
potenciál, abyste jej správně nadefinovali, zabalili a prodávali?
Nebo se poctivě zamýšlíte, jak můžete pomoci lidem kolem sebe, co potřebují, co řeší? Jaký
produkt, jakou službu, servis či cokoliv jiného jim můžete poskytnout, zajistit, zorganizovat,
zprostředkovat?
Co konkrétního můžete podniknout, abyste lidem pomohli v ŘEŠENÍ a poskytli HODNOTU, za
kterou vám zaplatí?

Máte jasno v tom, kdo jsou ti lidi?





Jaká je to cílová skupina?
Za co vám dají peníze do vašeho cash-flow?
Už víte, kde vznikají peníze?
Už tušíte, co musíte udělat, abyste je rozpohybovali tím správným směrem?

Na které burze prodáváte svůj čas, talent či potenciál? Že někteří nevíte, o čem přesně teď
hovořím? Máte to čerstvě ve členské sekci svého kurzu! Takže rychle nastudujte a vstřebejte
klíčové myšlenky. Zaměřujte fokus správným směrem.
Vraťme se k naší otázce!
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Správné pořadí otázek je následující:
1. KAM SE PODĚLY MOJE PENÍZE?
2. KDE JSOU MOJE PENÍZE právě teď? U koho se nacházejí? Jak je dostanu do cash-flow?
3. CO UDĚLÁM S PENĚZI, KTERÉ JSOU NA CESTĚ?
4. CO UDĚLÁM S PENĚZI, KTERÉ PŘIJDOU?
5. JDU TAM, KDE JSOU MOJE PENÍZE.
6. JAK Z TOHO VYTĚŽÍM TEN MILIONOVÝ POTENCIÁL?

Těch otázek si můžete dávat a také si dávejte mraky.
!!! Hlavně si na ně odpovídejte a denně používejte kalkulačku, dělejte si zápisky a nápady
vyhodnocujte.
Dáváte si každý den pomocné otázky:
» Opravdu souvisí to, co aktuálně dělám, s mým vysněným cash-flow? Kde jsou vlastně moje
peníze?
» Souvisí to, na co teď myslím s mými budoucími penězi? Kde jsou sakra moje prachy?
Tok peněz, cash-flow, tvorba bohatství a vaše řešení otázky KDE JSOU MOJE PENÍZE jsou výhradně
doménou lidí z PRAVÉ STRANY.
Musíte proto opravdu pochopit a vstřebat myšlenky a know-how z naší série 13 Tajemství z Pravé
strany.
Musíte si připustit, že podnikání je o trhu, o kapitalismu, o konkurenci, o přemýšlení, o svobodě,
o záměrech, vizích a realizacích…
Všimněte si, že neříkám, že je to o práci, o službě, o prodeji talentu, o snažení, o nasazení,
o odkládání a výmluvách typu “udělám to až pak, až později, až budu mít… čas a peníze… chuť,
motivaci… až někdy… a komu to slouží… a takové ty další či podobné bla, bla, bla… Nebo si říkáte a proč bych to měl dělat..?
Jo, to je správná otázka!
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Proč byste to měli dělat!?
Proč se pořádně obout do vyhodnocení VELKÉ ÚNOROVÉ VÝZVY?
Proč udělat si ČAS na tuto výzvu je opravdu TO důležité?
» Už slyším, jak někdo říká, že to nestíhá. To chce jako říct, že nestíhá řešit otázku KDE JSOU JEHO
PENÍZE? Tak co a proč vlastně dělá? A pro koho?
» Nebo slyším ex post po akci něco ve stylu - nějak jsem na to zapomněl... nějak jsem to přehlédl…
vím přesně, kdo mi to řekne .
Takže kam jde fokus, KDYŽ NE NA VLASTNÍ PENÍZE? Co svoboda, nezávislost… Padnou za vlast,
zaměstnavatelům, do žumpy či systému?
Opravdu vím, že to z nějakého důvodu 80 % lidí nedá, ale je mi to fuk.
Vím, že tuto energii, tuto únorovou výzvu, dělám pro 20 % z vás, kteří jste pochopili, že nejde jen
tak o nějakou výzvu či hrátky..
 Ale že jde o něco, jako o život, o zdraví, o přátelství, vztahy…
 že jde o vaše současné či budoucí zákazníky…
 že jde o zkratku, řešení, podstatu…
 že jde o vše…
A také vím, že je to pro ty z vás, kteří víte, že ČAS máme všichni jenom jeden. Je odměřen. Koná se
tady a teď. Nikoliv v minulosti, ta již neexistuje.
A také víte, že co děláte teď, nyní, v těchto hodinách, dnech a týdnech, tak bude vypadat vaše
zítra, za měsíc, za rok…
Den každého z nás má 24 hodin, týden 7 dnů, měsíc cca 30 dnů, rok 365 dnů,
život každého je potom odměřen. Jednou skončí.
Je pouze na vás, jestli bude využitý a prožitý beze zbytku nejlépe, jak to jde,
nebo jestli si necháte čas protékat mezi prsty…
» Proto berte tuto výzvu z tohoto pohledu. Jde o peníze. Jde o vaše peníze, o váš život, o vaše
podnikání!
» Jak s tím naložíte, nebo naložíme společně, je na vás, na nás… Těším se tedy na vaší akci!
Proč se tedy máte pustit do splnění posledního úkolu - to jest vyhodnocení VELKÉ ÚNOROVÉ
VÝZVY?
A jak to máte udělat? Jdeme do finále, odpovězme si na tyto důležité otázky:
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PROČ?
Nejdříve vám prozradím, co dala tato otázka mně a jak ovlivňuje to, co dělám.
 Tak musím říct, že za sebe mám splněno.
 Otázka KJMP je u mě v akci každý den a věci se dějí.
 Ač odpočívám a relaxuju právě v krásné destinaci Canggu na Bali, tak ta otázka ve mě
rozpohybovává akce a myšlenky každý den.
Přeskupuji priority, analyzuji to, co dělám podle Pravidla 80/20. Přemisťuji investice. Občas
zobchoduji WinSignály . Vymýšlím. Koukám se kolem sebe, co se děje - třeba na internetu.
A hned reaguji a dělám akce… A tak pořád dokola.
Jsem sám sobě za tu otázku vděčný a vím zcela jistě, že i kdyby nebylo další společné akce s vámi,
že je to právě ta podstata, která mi rozpohybovává myšlenky a peníze. Vím, že moje další
budoucnost je prostě na dobré cestě…
A také vím, že stejně chci, abyste u toho byli!
To byla moje PROČ. Na ta svoje, co máte v sobě, si odpovědi dávejte sami. A také mi je napište!
Proč tedy?
Plánuji další akce na téma KDE JSOU MOJE PENÍZE!
Měli byste být u toho, máte ty nejlepší předpoklady, protože jste byli v akci první.
Více o tom, jaká mohou být vaše další proč a proč poctivě splnit podmínky VÚV, máte v textu dole
pod videem.
A také tam máte informace, co máte udělat. Termín je první týden v březnu, uzávěrka potom
8. března.
Těším se na vaši zpětnou vazbu a akci!
Tady Jirka Mazur, Canggu, Bali
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