BLOG ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ

Pekelná past na doživotí
Mýty a věty, které pohřbí vaši naději na peníze i svobodu...
Toto jsem vám opravdu nechtěl psát! Ale pokud vám chci dávat pravdivé informace a vhledy o
ŽIVOTĚ NA PRAVÉ STRANĚ a o podnikání, musím to prostě překonat.

O co jde?
Musím vás varovat! Vyhněte se pekelné pasti na doživotí, pokud s vámi rezonují hodnoty, jako
jsou svoboda, svoboda času a nezávislost, seberealizace…
Víte, co je to beznaděj na Levé straně? Je to 40 let prodeje vlastního času, talentu a potenciálu za
almužnu na BURZE PRÁCE s nárokem na pár týdnů přidělené svobody v roce a s nadějí na sociální
příspěvek na konci cesty. Nazývá se to “důchod” - ve skutečnosti je to úplatek za to, že ještě
přijdete k volbám…
Důchod na PRAVÉ STRANĚ totiž můžete mít, kdy chcete a v takové výši, v jaké chcete. A vy víte, že
je to věc svobodné volby a vašeho nastavení mysli. Tedy možná to nevíte, ale já to píšu a říkám
všude, kde mohu!
Poněkud lépe na tom budete na BURZE SVOBODNÉ PRÁCE, tj. jako živnostníci či
mikropodnikatelé, kteří jsou na svém. Ale ten ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ se prostě odehrává na
pravé straně cash-flow kvadrantu na BURZE PŘÍLEŽITOSTÍ či INVESTIC. Ale jak se tam dostat, říkáte
si mnozí? Co tak nějaký ten kurz o podnikání, internetu? Co tak následovat nějakého lídra?
No ano, za určitých okolností by to nemusel být špatný nápad. Jenže realita je taková, že 90 % lídrů
je z Levé strany a motivují lidi z Levé strany - prostě TAM JSOU JEJICH PENÍZE… Takže šance,
že naletíte iluzím a vydáte se na cestu mimo, je 90 %…
Zeptám se vás:
» Znáte pár mýtů a omylů, které vás spolehlivě ukotví na Levé straně?
» Znáte věty, které spolehlivě pohřbí vaše naděje na peníze?
» Víte, které směry vedou zpět na Levou stranu a do pekelné pasti na doživotí?

Řekněme si některé…
Ty nejbrutálnější, které vedou k jistotě bídy a těžkého života jsou třeba tyto:
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Peníze nejsou všechno & kazí charakter & úspěšní lidé nejsou poctiví & podnikatelé
kradou… a vůbec…
Jo podnikání… To by bylo fajn, ale nemám na to čas, peníze, talent ani možnosti…
Vzdělávání? Tak kdyby to bylo zadarmo… Jaké jsou záruky, že opravdu něco vydělám?
Investování? Tak někdy… později… až pak… jindy…
Až budu mít lepší práci, až mi přidají na platu, až mi vyrostou děti, až…
Jsem placen za svou existenci...

Nebo ty méně brutální, ale ve výsledku stejné:





Prodej svůj čas, talent, potenciál… Prodej sám sebe…
Měj radost z prodeje… Změň návyky… Restartuj si mozek…
Vydělávej snadno z domova… Zaručené návody, jak vydělávat…
Toto vám bude generovat příjmy, zde máte návod, postup...

Uff, dost! Opravdu se mi nechce věřit, že více, než 90 % lidí používá tyto věty, schémata a že jim
dokonce i věří.!?

Překonej sám sebe…
Říkával jsem si často. Nebo “opravdu TO chci”… Miluji svobodu…
To jsou lepší věty, co myslíte?
» Když jsem byl ve škole, potom jsem studoval, moje poměry byly skromné. Leč z nějakého
důvodu se v mojí peněžence vždy nacházelo více peněz, než u mých vrstevníků - a to nehledě na
výši kapesného. Prostě zpětně vím, že jsem je chtěl mít a že TO vše s nimi bylo lepší. A vždy v tom
jako prémie bylo i více svobody…
» Když jsem studoval, říkali mi - dobře se uč, studuj, aby z tebe něco bylo. Nejlépe expert, talent
pro něco, nebo alespoň mít tu dobrou práci. Ano, měl jsem vždy i o něco lepší práci, než byl
průměr. Ale zpětně vím, že tomu tak bylo proto, že jsem TO tak chtěl.
Nicméně strop v penězích byl dán odpracovaným časem, mzdovými tabulkami, prémiemi a
schopností přivýdělku. Třeba jsme natírali výškové konstrukce, nebo se koukali, kde vydělat nějaké
ty peníze. Hledali jsme, kde jsou případné zdroje peněz. Dívali jsme se na Levé straně cash-flow
kvadrantu a na špatné burze (BURZA PRÁCE).
» Když jsem začal živnostensky podnikat, pochopil jsem, že moje peníze souvisejí v převažující
míře s mými schopnostmi. A také s tím, komu prodávám svůj čas a potenciál. A také jak prodávám,
jakou si sjednám cenu a kolik toho vydržím… Vydržel jsem dost. Nakonec 5 - 10x vyšší příjem, než
byl můj nejvyšší plat v zaměstnání, jistě stál za to.
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Odpustily mi tchýně i manželka, že jsem opustil to jisté a že jsem z pozice technika (a budoucího
ředitele či náměstka) šel natírat ocelové konstrukce, těžní věže a opravovat střechy. V té době
jsem ještě nevěděl, že opouštím něco, jako pekelnou past na doživotí. Nebylo již cesty zpět!
Beznaděj na Levé straně se stala minulostí…
» Více jsem o penězích začal chápat již po krátké době podnikání, kdy se mi dařilo budovat něco,
jako firmu. Tajemné síly pákových efektů z podnikání a cash-flow rozpohybovaly moje podnikání.
Když jsem hned po 3 měsících podnikání odjel na třítýdenní dovolenou a poté, co jsem se vrátil,
jsem vyfakturoval práci, kterou za mě odvedli najatí zaměstnanci, lidé z Levé strany, pochopil jsem,
že TO takto opravdu chci. Jízda začala…
Asi vás nemusím přesvědčovat, že pohybovat se na BURZE PŘÍLEŽITOSTÍ bylo prostě více vzrušující
a finančně výhodnější, než se pohybovat na BURZE PRÁCE.

Naučil jsem se porovnávat DVA SVĚTY.
Sice jsem si v prvních letech podnikání říkal, že se mohu vždycky vrátit, že mohu vždy na své místo
v zaměstnání, které bylo v zásadě dobré a s příjmem cca 3x větším, než byl průměr (byl jsem
báňský inženýr). Ale to byly jen takové představy, nebo pocity pro redukci adrenalinu a rizik.
V zásadě to nebylo možné, protože:





Na peníze si člověk zvykne snadno.
Více si člověk zvykne na svobodu, nezávislost a na to, že může ovlivňovat děj věcí
a událostí.
Ještě více si člověk zvykne na to, že nemusí nikde žádat o svobodu, o čas, o dovolenou…
Také si člověk snadno zvykne, že může žít život, který ho prostě baví…

Co vám budu povídat. ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ je návykový. Je to můj svět.
Vedle toho jsem samozřejmě vnímal a vnímám i ten svět na druhé straně.






Na to, že lidé nemají dost peněz, si zvyknou. I když neradi, s hořkostí a někdy závistí. Jindy s
touhou…
Na to, že lidé nemají čas na sebe, na rodinu, na koníčky - si také zvyknou. Prostě to berou
jako osud, či nutné zlo.
Na to, že nemají na kvalitní jídlo, či na zdraví - si také zvyknou. Prostě si říkají, na něco
umřít musím… Už jste to slyšeli?
Na to, že nemají svobodu, čas a peníze - si také zvyknou. Nakonec, je jich většina a všichni
kolem to mají podobně…
Na to, že jejich názor nikoho nezajímá, že musí v práci a v životě držet hubu a krok - i tomu
se přizpůsobí.

Někteří lidé v sobě najdou sílu, motivaci a odhodlání TO vše změnit. Některým se to i podaří.
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» Většina ale jen sní a doufá - v něco lepšího, v poslání, v osobní rozvoj někam, v lepší zítřky, ve
výhru v loterii, v naději na získání nějakého zaručeného návodu na peníze.
» 80 % lidí z té 90% masy jenom sní, občas vzdychnou po lepším, ale říkají - nemám čas, peníze,
nebo nemám na TO…
» 20 % lidí z té 90% masy to zkusí, hledají cestu mezi 10 % těch, co se mají lépe. Některým se to
podaří.
Neboť tuší, že zdroje, bohatství či peníze fungují tak, že 90 % jich je mezi horními 10 % lidí.
Lidé to většinou nevnímají, ale paralelně vedle sebe fungují dva světy. Ten na Levé straně a ten
na Pravé straně cash-flow kvadrantu. Není to pouze o tom, jakým způsobem lidé vydělávají peníze.
Je to o tom, že téměř vše je jiné.
A pokud se lidé rozhodují, který svět bude ten jejich, rozhodují se nejen o penězích, ale i tom,
kolik si přidělí svobody, času a jak s tím budou nakládat. Neboť rozhodovat se sám za sebe většině
lidem může na začátku připadat těžší. Ale je to přesně naopak .

Lidé mají na výběr.
Buď jsou mezi 90 % lidí, kteří mají 10 % zdrojů, bohatství a peněz - čili, jsou chudí.
Nebo patří či chtějí patřit mezi oněch 10 % lidí, kteří vlastní 90 % zdrojů, bohatství a peněz - to jest,
jsou bohatí.
20 % z oněch 10 % lidí jsou hodně bohatí. 20 % z oněch 20 % lidí jsou na vnímaný průměr
neskutečně bohatí.
Matematikou 5. třídy obecné školy dojdeme snadno k číslu, že těch hodně bohatých lidí jsou tak
2 % a těch opravdu až hooodně bohatých lidí je tak 0,4 % v populaci. Pokud si myslíte, že to jsou
dolaroví či euroví milionáři, myslíte si to správně.
» Je lepší patřit mezi 10 % lidí, kteří mají 90 % veškerých zdrojů, bohatství a peněz.
» Je ještě lepší patřit mezi 20 % lidí z oněch 10 %, kteří jsou hodně bohatí. To jest mezi ona 2 %.
» Určitě opravdu dobré, možná i skvělé, je patřit mezi těch 20 % z oněch 20 %, ona 0,4 % a užívat si
nejen peněz, ale zejména svobody, nezávislosti a seberealizace. Být milionářem ve tvrdé měně
něco o kvalitě života předurčuje. A také o svobodě… A také můžete opravdu něco udělat pro lidi
kolem sebe. S penězi je to jednodušší.
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Život na Levé straně je pekelná past na doživotí.
Pokud se pro ni dobrovolně rozhodněte, není z ní úniku. Když více pracujete, možná více vyděláte.
Také vám více seberou a více utratíte. Říká se tomu krysí závod. Je to docela namáhavé.
Na BURZE PRÁCE (jako zaměstnanci), ani na BURZE SVOBODNÉ PRÁCE (jako živnostníci či
mikropodnikatelé) se na PRAVOU STRANU cash-flow nikdy nepodíváte.
Vůbec nebudete vědět, jak to tam funguje. Nebo jak a kde vznikají PENÍZE.
Stát se bohatým na Levé straně je možné.




Pokud máte neskutečný talent a dobře jej prodáte, či výhrou v loterii nebo snad v politice.
Také máte asi 0.01 % šanci stát se špičkově placeným manažerem.
Ale počítejte s tím, že kdejaký šikovnější živnostník může vydělávat více…

Stát se bohatým na PRAVÉ STRANĚ cash-flow kvadrantu je jednodušší a pravděpodobnost
slušného či milionového cash-flow je významně větší.
Proč? Že by to souviselo s talentem či vnitřním potenciálem hledače štěstí? Ale kdeže, nic
takového!

Prostě svět na PRAVÉ STRANĚ funguje jinak.
Fungují zde pravidla a tajemství, o kterých nemají lidé na Levé straně ani tušení!






Neprodává se zde osobní čas, talent či potenciál.
Ale vyrábějí se zde peníze, příležitosti.
Prodává se ŘEŠENÍ, HODNOTA.
Funguje zde trh, zákon NABÍDKY & POPTÁVKY.
Říká se tomu tržní hospodářství. Méně oblíbené slovo je kapitalismus.

ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ je o schopnosti myslet, rozhodovat se a jednat SVOBODNĚ.
ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ je o schopnosti znát a používat soubor Tajemství z PRAVÉ STRANY.
Zejména je ale ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ o schopnosti pracovat s klíčovou otázkou

KDE JSOU MOJE PENÍZE.
A samozřejmě o schopnosti či dovednostech si na tuto otázku najít odpovědi.
Potom již zbývá jediné  najít ŘEŠENÍ, stanovit hodnotu, vyvážit poptávku nabídkou a jít tam, kde
je trh.
JÍT TAM, KDE JSOU PENÍZE.
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A postupně vytěžit něco, jako MILIONOVÝ POTENCIÁL.

To je fungující myšlenkový koncept
na vytváření peněz, cash-flow, bohatství, svobody, času, nezávislosti, seberealizace… OK?
Mít jednoho zaměstnavatele a myslet si, že bude líp, či pokládat si otázku - kde jsou moje peníze,
to je nereálná hloupost. Tak to nefunguje.
Najít opravdu řešení na otázku KDE JSOU MOJE PENÍZE, to je potom něco, jako výhra. Ale
pravděpodobnost je vyšší, nekonečně příznivější až hraničící s jistotou pro toho, kdo se rozhodne,
že TO opravdu chce!
Jakékoliv jiné myšlenkové postupy, než tento přímočarý, vedou do pekelné pasti na doživotí.
Říkám tomu beznaděj na Levé straně.
Takže, jak vyřešit ty klíčové otázky:




Kde a jak vznikají peníze v podnikání?
Jak uchopit podnikání za správný konec?
Jak vyřešit ty pitomé výmluvy typu - nemám čas, peníze, talent, potenciál?

Zajímá vás to?
Tak o tom všem si povídáme v naší uzavřené skupině na Facebooku s názvem KDE JSOU MOJE
PENÍZE. Lze se do ní dostat zdarma a jednoduše. Stačí chtít, přijmout pozvání a jít do akce.
Když zjistíte, KDE JSOU VAŠE PENÍZE, moje snažení a poslání pro vás dostává smysl.
Pokud tuto příležitost zavrhnete s tím, že nemáte čas, motivaci, odvahu, nebo že již prostě ničemu
a nikomu nevěříte, potom vítejte v pasti na doživotí.
Pokud máte odvahu, chuť a motivaci do toho jít, vítejte na palubě!
Ještě pár dnů vám umožním vstup do mentálního tréninku pro podnikatele s názvem KDE JSOU
MOJE PENÍZE. Potom energii a svůj čas zaměřím tam, kde si to okolnosti zaslouží. Budete u toho?

Ještě vám něco musím říct na závěr.





Jsem nadšen sám sebou, že jsem pro sebe našel otázku KDE JSOU MOJE PENÍZE.
Jsem nadšen, že jsem se na ni naučil nacházet odpovědi.
Jsem nadšen, že jsem rozpohyboval MILONOVÝ POTENCIÁL u sebe i u dalších lidí.
Co si nakonec více přát?
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A dotaz na závěr:
Začnete konečně řešit otázku KDE JSOU MOJE PENÍZE,
nebo budete prodávat svůj čas, talent a potenciál na Levé straně?
Nebo již podnikáte a ta otázka KDE JSOU MOJE PENÍZE vám uniká mezi prsty?
Tak ji pojďte řešit společně! Máme na to 33 dnů, ještě celý březen a kousek dubna!
Jirka Mazur
Canggu, Bali
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